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Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások
Szlovákia
Ez az oldal a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartásról ad rövid áttekintést.
Mit kínál a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A fizetésképtelenségi nyilvántartás (Register úpadcov) közigazgatási információs rendszer, amely a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériumának
honlapján érhető el, és amelyet az igazságügyi minisztérium kezel és üzemeltet. A fizetésképtelenségi nyilvántartás információs rendszer a csődről és a
szerkezetátalakításról, valamint egyes törvények módosításáról szóló, módosított 7/2005. sz. törvény 10a. §-ának (2) bekezdése alapján a
fizetésképtelenségi eljárásokra, szerkezetátalakítási eljárásokra és adósságelengedési eljárásokra vonatkozó információkat tartalmaz.
A fizetésképtelenségi nyilvántartásban a következő adatok érhetők el:
a 7/2005. sz. törvény szerinti eljárásokra vonatkozó információk, a következő adatokkal:
a bíróság neve;
az eljárás ügyiratszáma;
az ügyben eljáró bíró vezeték- és keresztneve;
a kérelmező és az adós neve;
4.1. természetes személy esetén: vezetéknév, keresztnév, születési idő, cím,
4.2. vállalkozást folytató természetes személy esetén: a vállalkozáshoz használt név, a vezeték- és keresztnév, amennyiben eltér a vállalkozáshoz használt
névtől, azonosító szám vagy bármely egyéb azonosító, üzletvitel helye,
4.3. jogi személy esetén: a cég neve, azonosító száma vagy bármely egyéb azonosító, valamint székhely;
a kijelölt vagyonfelügyelő vagy vagyonkezelő neve;
a kijelölt vagyonfelügyelő vagy vagyonkezelő irodájának címe;
a fizetésképtelenségi eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás megindításának időpontja, vagy a hitelezőkkel szembeni védelem megadásának időpontja;
a csőd bejelentésének, a szerkezetátalakítási terv jóváhagyásának vagy visszafizetési terv megállapításának időpontja;
a fizetésképtelenségi eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás végének időpontja;
információ arról, hogy a szóban forgó csőd esetében kis csődről van-e szó;
a benyújtott követelésekre vonatkozó információk, a követelések jegyzékére vonatkozó tartalmi követelmények alapján;
az elbírálást követő követelésként benyújtott követelésekre vonatkozó információk, az elbírálást követő követelések jegyzékére vonatkozó tartalmi
követelmények alapján;
a visszafizetési terv vagyonkezelő által kidolgozott tervezetére vonatkozó információk;
az adós vagyonára vonatkozó információk a fizetésképtelenség alá tartozó vagyonról készítendő leltár tartalmi követelményeinek megfelelően;
a hitelezői gyűlésre és a hitelezői választmány ülésére vonatkozó információk, a helyszínre, időre és a hitelezői gyűlés tárgyára vonatkozó adatokkal együtt,
valamint a hitelezők vezeték- és keresztneve természetes személyek esetén, illetve cégnév jogi személyek esetén, arra vonatkozó információk, hogy a
hitelező a hitelezői választmány tagja-e, a hitelező szavazati jogainak mértékére vonatkozó információk, valamint a hitelezői választmány ülésének
jegyzőkönyve;
a törvény negyedik része szerinti fizetésképtelenségi eljárás esetén a hitelezői gyűlésre vonatkozó információk, a helyszínre, időre és a hitelezői gyűlés
tárgyára vonatkozó adatokkal együtt;
a bevételek felosztása;
az adós tartozásának elengedéséről szóló határozat dátuma, amennyiben csődöt állapítottak meg vagy a törvény negyedik része alapján visszafizetési
tervet fogadtak el;
a felügyeleti jelentés készítésének elrendelésére vonatkozó információk;
az eljárás feleinek a törvény szerinti eljárásokban az eljárási cselekmények megtételére rendelkezésére álló határidőkre vonatkozó információk;
arra vonatkozó információk, hogy a szóban forgó fizetésképtelenségi eljárás esetében fizetésképtelenségi főeljárásról, másodlagos fizetésképtelenségi
eljárásról vagy területi fizetésképtelenségi eljárásról van-e szó, a különleges jogszabálynak megfelelően;
a különleges jogszabály alapján fellebbezés benyújtásának lehetőségére vonatkozó információk;
a törvény második és harmadik része alapján folytatott eljárásban a megtérülési arány a biztosítékkal rendelkező és a biztosítékkal nem rendelkező hitelezők
számára;
a törvény negyedik része alapján folytatott eljárásban a megtérülési arány a hitelezők számára;
a csődbe ment felek felsorolása fizetésképtelenségi eljárás esetén és az adósok felsorolása szerkezetátalakítási eljárás esetén, a 4. a) pontban előírt
adatokkal;
a csődbe ment felek felsorolása a törvény negyedik része alapján folytatott eljárás esetén, a 4. a) pontban előírt adatokkal;
a törvény szerinti eljárásokra vonatkozó, a kereskedelmi lapban (Obchodný vestník) közzétett további információk;
a vagyonfelügyelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk.
Ingyenes-e a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés és az abban való keresés ingyenes.
Hogyan végezzünk keresést a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?
A fizetésképtelenségi nyilvántartás honlapján található egy keresősáv, ahova közvetlenül be lehet írni a keresendő szöveget, vagy adott esetben meg lehet
határozni, hogy a keresés egyes kategóriákra – mint például eljárások, vagyonfelügyelők, vagyon vagy szolgáltatások – korlátozódjon-e.
A Szlovák Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartásának története
A rendszer 2015. december 7-én kezdte meg teljes körű működését.
Kapcsolódó internetes oldalak
Fizetésképtelenségi nyilvántartás
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E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

