Slovākija

Konkursregister - Slovakien
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

På den här sidan finns en kortfattad översikt över Slovakiens insolvensregistret.

Vad innehåller konkursregistret? slovakiska
Insolvensregistret är ett informationssystem för den offentliga förvaltningen som gjorts tillgängliga på webbplatsen för
justitieministeriet i Republiken Slovakien, som förvaltas och drivs av det slovakiska justitieministeriet.
Registratorn vid insolvens ska lämnas:

a) uppgifter om förfarandet enligt lag nr 7/2005 Coll. i dess omfattning:
1. domstol
2. referensnummer,
3. namn och efternamn domaren,
4. namnen på sökanden och den underhållsskyldige 4.1, om fysiska personer, efternamn, förnamn och bosättningsort, 4.2
ensamföretagare, namn, för- och efternamn, om annat än företagsnamn och säte, 4.3 för juridiska personer: företagsnamn
och säte,

5. förvaltaren eller den förvaltare som anges
6. Kontorsadress som administratören eller adress,
7. datum för inledande av konkurs eller skuldsanering, datum
8. datum för omstrukturering, konkurs eller datum för godkännande,
9. datum för sista giltighetsdag för omstrukturering, konkurs eller
10. information om huruvida små konkurs,
11. uppgifter om fordringar i förteckningen över påståenden omfattar materiella krav
12. uppgifter om fordringar gentemot insolvensboet omfattas av materiella krav, registrering av fordringar gentemot
insolvensboet,
13.

13. uppgifter om gäldenärens tillgångar i inventarieförteckningen, brottsrekvisiten för materiella krav
14. uppgifter om borgenärssammanträdet och fordringsägarnas sammanträde, tid och ärende av borgenärerna, fordringsägarens
namn och efternamn en fysisk person, eller firma ska kreditgivaren, om denne är en juridisk person, om kreditgivaren är
medlem av borgenärskommittén, information om omfattningen av kreditgivaren och protokoll från fordringsägarnas
sammanträde
15. distributionsplan
16. datum för godkännandet, när detta har godkänts,
17. information om införandet av en övervakningsrapport
18. information om tidsfrister för parterna för att genomföra åtgärderna i mål enligt denna lag,
B) den förteckning av konkurs och insolvens i förteckningen över gäldenärer i saneringsförfarandet uppgifter enligt led a i fjärde
stycket,
C) andra upplysningar om förfaranden enligt denna lag offentliggörs i den officiella tidningen,
(d) information om de tjänster som upphandlas av förvaltaren.
Är tillgången till konkursregistret kostnadsfri?
Ja, tillgången till registret och information är gratis.
Hur man söker i konkursregistret?
På hemsidan för inskrivning av konkurser bar där du kan söka direkt tilldela söktext, ange om han bör söka efter texten i
kategorierna Proceedings Managers, varor eller tjänster. https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
Konkursregistrets historia i Slovakien
Systemet togs i drift 7.12.2015 produktiva.
Länkar
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Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.
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