Slovačka

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Szlovákia
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Ez az oldal rövid áttekintést nyújt a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartásról.

Milyen információkat tartalmaz a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartás?
Az anyakönyvvezető a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma, a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma
honlapján elérhető közigazgatási információs rendszer. A regisztrátor információs rendszere a csődeljárásról és a
szerkezetátalakításról, valamint egyes törvények módosításáról szóló, módosított 7/2005 sz. törvény 10a. szakaszának (2)
bekezdése szerinti fizetésképtelenségi eljárásra, szerkezetátalakításra és mentesítésre vonatkozó eljárásokat foglal magában.
A csődbe ment fél nyilvántartása közzéteszi:
1. a 7/2005 sz. törvény szerinti eljárások részletei, amennyiben:
1. a bíróság kijelölése,
2. az eset hivatkozási száma;
3. a megkeresett bíróság első vezeték- és utónevét,
4. Az igénylő és az adós kijelölése
4.1 természetes személy esetében,
4.2 természetes személy nevét, nevét, születési idejét és lakóhelyét, valamint
4.3 természetes személy nevét, kereskedelmi nevét, keresztnevét és vezetéknevét, ha különböznek a kereskedelmi
névtől, azonosító számtól vagy más azonosítástól és az üzleti tevékenység helyétől, jogi személy, kereskedelmi név,
azonosító szám vagy egyéb azonosítás és hely;
5. az ügyvezető vagy a megbízott kijelölése;
6. a kinevezett vagyonfelügyelő hivatalának címe vagy a felhatalmazott tisztviselő nyilvántartásának címe,
7. a fizetésképtelenségi eljárás megindításának vagy a szerkezetátalakítási eljárás megindításának időpontja vagy a
hitelezővédelem megadásának időpontja;
8. a fizetésképtelenségi eljárás időpontja, a szerkezetátalakítás engedélyezésének időpontja vagy a kifizetési ütemterv
tervezett időpontja;
9. a csődeljárás visszavonásának időpontja vagy a szerkezetátalakítás befejezésének időpontja;
10. annak megjelölése, hogy fennáll-e csődeljárás
11.

11. a követelések jegyzékében szereplő kérelmek listájának tartalmára vonatkozó adatok;
12. az anyaggal szembeni követelések tartalma alapján tett állításokra vonatkozó adatok;
13. a csődgondnok által a fizetési terv elkészítéséről adott tájékoztatás,
14. az adós vagyontárgyainak a létesítő okirat tárgyi hatálya alá tartozó eszközeinek adatait,
15. tájékoztatás a hitelezők üléséről és a hitelezői választmány helyéről, idejéről és tárgyáról a hitelezők gyűlése, a hitelező
utóneve és vezetékneve, ha természetes személy, vagy a hitelező neve, ha jogi személyről van szó, információ arról,
hogy a hitelező képviseli-e a hitelező bizottságot, a hitelező szavazati jogának hatályáról és a hitelezői választmány
jegyzőkönyvéről szóló tájékoztatást,
16. a csődnek az e törvény negyedik része szerinti csődjének részletei a helyszín, az idő és a hitelezők gyűlésének tárgya
tekintetében,
17. a disztribúció;
18. az adósságelengedésről szóló határozat időpontja, ha a csődre vagy részletfizetésre vonatkozó tervet e törvény
negyedik része szerint jelentik be;
19. a felügyeleti jelentés bevezetésével kapcsolatos információk;
20. a felek számára az e törvény szerinti eljárásokban való részvétel határidejére vonatkozó információ,
21. tájékoztatás arról, hogy a fizetésképtelenségi főeljárást, a másodlagos fizetésképtelenségi eljárást vagy a területi
fizetésképtelenségi eljárásokat a vonatkozó konkrét jogszabályokkal összhangban járnak-e be;
22. Az egyedi jogszabályok szerinti fellebbezés lehetőségére vonatkozó információk,3c)
23. a biztosítékkal rendelkező hitelezők és a nem biztosított hitelezők elégedettségének mértéke az e törvény második és
harmadik része szerinti eljárásokban;
24. a hitelezők elégedettségének mértéke az e törvény negyedik része alapján indított eljárásokban;
2. a csődadósok listája és az adósok listája a szerkezetátalakítási eljárásban, a negyedik bekezdés a) pontjában említett
adatok alapján;
3. az adósok listája az e törvény negyedik részében említett eljárásokban, a negyedik bekezdés a) pontjában említett adatok
alapján;
4. további információk az e törvény szerinti, a kereskedelmi Lapban közzétett eljárásokról;
5. a referenciamutató-kezelő által beszerzett szolgáltatásokra vonatkozó információk.
Ingyenes-e a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés és az információk keresése ingyenes.
Hogyan végezzünk keresést a szlovák regisztrátorban?
A csődnyilvántartás honlapján a keresési sáv a keresési sáv, ahol a keresett szöveg közvetlenül megadható, vagy adott esetben
annak pontosítása, hogy a szöveg a „konia”, a „kurátorok”, az „Eszközök” vagy a „Szolgáltatások” kategóriákban kérhető-e.
A Szlovák Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartásának története
A rendszert 7.12.2015-ben üzembe helyezték.
Kapcsolódó linkek
A csődbe ment személyek nyilvántartása
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
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