Slovākija

Maksejõuetuse registrid - Slovakkia
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Sellel lehel antakse lühiülevaade Slovakkia maksejõuetusregistri kohta.

Millist teavet Slovakkia maksejõuetusregister?
Maksejõuetuse register on tegutsenud avaliku halduse teabesüsteemi veebisaidil Slovaki Vabariigi justiitsministeerium, kes
käitab ja haldab Slovakkia justiitsministeerium.
Registripidajate maksejõuetuse avalikustatakse:

menetluse üksikasju on vastavalt seadusele nr 7/2005 Coll., mida on muudetud:
1. pädeva kohtu määramise
2. viitenumber,
3. kohtunik, kelle nimi ja perekonnanimi,
4. taotleja ja kõnealuse kaitse, kui võlgniku 4.1 füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning elukoht, 4.2 üksikettevõtja, ärinimi,
ees- ja perekonnanimi, kui see erineb äriühingu nimi ja tegevuskoht, 4.3 juriidilise isiku puhul: ärinimi ja registrijärgne asukoht,

5. haldur, pankrotihaldur või ette nähtud
6. Büroo aadress, mida haldur või pankrotihaldur, büroo aadressi
7. avamise kuupäev, pankroti- või restruktureerimismenetluste
8. deklaratsiooni kuupäev, pankroti või ümberkorraldamise loa andmise kuupäevast
9. aegumise kuupäeval, pankrotimenetlus või ümberstruktureerimine
10. teave selle kohta, kas väike pankrotivara,
11. andmed nõuete, väidete nimekirja kohaldamisala sisulised nõuded
12. andmed nõuete kohaldamisalasse pärandvara sisuliste nõuete registreerimise nõuded vara suhtes,
13. andmed võlgniku vara inventarinimestikku koosseisutunnused sisulised nõuded

14. andmed võlausaldajate koosolek ja võlausaldajate komitee koosolekule, koosoleku ja võlausaldajate õigustatud isiku ees- ja
perekonnanimi või füüsilise isiku nimi või ärinimi, esitab krediidiandja, juhul kui ta on juriidiline isik, siis kas võlausaldaja
võlausaldajate komitee liige, teavet selle kohta, mil määral õigustatud ja hääleõiguse koosoleku protokolli võlausaldajate
komitee
15. jaotuskava
16. kasutusloa andmise kuupäev, kui lõpetamise lubati
17. teave järelevalvearuande kehtestamine
18. tähtaegade kohta teabe poolte jaoks menetluse läbiviimiseks meetmeid käesoleva seaduse alusel;
B loetelu pankroti ja maksejõuetuse võlgnike nimekirja ümberkorraldamise andmeid vastavalt punkti a neljas lõik
C) muud maksejõuetusmenetlusi käsitleva teabe käesoleva seaduse alusel avaldatud ametlikus väljaandes,
D) teavet teenuste kohta, mida korraldaja.
Kas juurdepääs Slovakkia maksejõuetusregistrile on tasuta?
Jah, juurdepääs registrile on tasuta.
Kuidas teha päringuid maksejõuetusregistris?
Kodulehel on maksejõuetuse register, kus saate otsida baari sõlmitakse otse otsitav tekst täpsustama, kas ta peaks uurima
ülevõtmise teksti kategooriad, kaupu või teenuseid. https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
Maksejõuetuse registri ajalugu Slovaki Vabariik
Süsteem võeti kasutusele tootliku tegevuse 7.12.2015.
Seonduvad lingid

Maksejõuetuse register
See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.
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