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Ez az oldal rövid áttekintést nyújt a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartás.

Mit jelent a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Fizetésképtelenségi nyilvántartás a közigazgatás informatikai rendszernek weboldalán a Szlovák Köztársaság Igazságügyi
Minisztériuma, kezelt és üzemeltetett a szlovák Igazságügyi Minisztérium.
A fizetésképtelenségi közzé kell tenni:

az eljárás keretében), az 7/2005 sz. törvénnyel (Gyűjt.):
1. az eljáró bíróság kijelölésére
2. a hivatkozási szám,
3. a vezeték- és a bíró,
4. a kérelmező és a kötelezett 4.1 természetes személy keresztnevét, vezetéknevét és 4.2 egyéni vállalkozó, üzleti név,
vezetéknév, keresztnév, amennyiben eltér (nek) a vállalkozás neve és székhelye, 4.3 jogi személy esetében a vállalkozás
neve és létesítő okirat szerinti székhelye,

5. a referenciamutató-kezelő számára szolgáltatott vagy a hagyatéki gondnok
6. A Hivatal által megadott e-mail címre, hivatali címét vagy a hagyatéki gondnok
7. a felszámolási vagy reorganizációs eljárás megindítását,
8. a felszámolás vagy szerkezetátalakítás engedélyezésének időpontja
9. a csőd lejárati dátuma, vagy
10. információt arra vonatkozóan, hogy a kis értékű csődeljárás,
11. az adatok jegyzéke, a tartalmi követelmények
12. a csődvagyonnal szemben fennálló követeléseket a lényeges követelmények hatálya alá a csődvagyonnal szemben fennálló
követeléseket nyilvántartásba vétele,
13.

13. az adós vagyonára vonatkozó adatokat a jegyzék alkotóelemeire vonatkozó alapvető követelmények
14. a hitelezői gyűlés és a hitelezői bizottság ülése során kerül sor, és a hitelezői gyűlés, vezeték- és keresztneve, a hitelező
természetes személy nevét, a hitelező jogi személy, a hitelező által a hitelezői választmány tagja, a szavazati jog mértékét
és a hitelezői bizottság ülése
15. elosztási terv
16. az engedély kiadásának időpontja, amennyiben az eljárás,
17. az információk a felügyeleti jelentés
18. a határidőket a felek fellépéseinek végrehajtásához a jelen cikk szerinti eljárásban,
B) a fizetésképtelenség megállapítása az adós csődje és az adatok szerint a szerkezetátalakítási eljárás során az a) pont
negyedik bekezdése,
C) egyéb információkat e törvény szerint a Hivatalos Közlönyben teszik közzé,
A (D), a beszerzés tárgyát képező szolgáltatást.
Ingyenes-e a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a cégnyilvántartáshoz való hozzáférés és az információ ingyenes.
Hogyan keressünk a nyilvántartásban?
A honlapon a keresés akadályozza a fizetésképtelenségi ügyekben közvetlenül ítéljék oda, ahol Ön a keresőkifejezést adja meg,
hogy a szövegben kell keresni, A kategóriába tartozó árukat vagy szolgáltatásokat. https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
A fizetésképtelenségi nyilvántartás története a Szlovák Köztársaság
A rendszer hatékony működése volt. 7.12.2015.
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