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Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Szlovákia
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Ez az oldal rövid áttekintést nyújt a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartásról.

Milyen információkat tartalmaz a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartás?
A hivatalvezető közigazgatási információs rendszer, amely a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma, a Szlovák
Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma honlapján érhető el. A nyilvántartási információs rendszer a csődről és
szerkezetátalakításról, valamint egyes törvények módosításáról szóló, módosított 7/2005. sz. törvény 10a. § (2) bekezdése szerinti
fizetésképtelenségi, szerkezetátalakítási és mentesítési eljárásokra vonatkozó információkat tartalmazza.
A csődeljárás alatt álló fél nyilvántartása a következőket tartalmazza:
1. a 7/2005. sz. törvény szerinti eljárások részletei, amennyiben:
1. a bíróság kijelölése,
2. az ügy hivatkozási száma;
3. a megkeresett bíróság vezeték- és utóneve,
4. Az igénylő és az adós megnevezése, 4 1 természetes
személy esetében a vállalkozás neve, vezetékneve, születési ideje és lakóhelye, 4
2 természetes személy neve, kereskedelmi neve, utóneve és vezetékneve, amennyiben eltér a kereskedelmi névtől,
azonosító számtól vagy egyéb azonosítótól és a vállalkozás székhelyétől, 4
3 jogi személy, kereskedelmi név, azonosító szám vagy egyéb azonosító és tartózkodási hely;
5. a felelős vagyonfelügyelő vagy vagyonkezelő kijelölése;
6. a kijelölt referenciamutató-kezelő nyilvántartójának címe vagy a felhatalmazott referenciamutató-kezelő
nyilvántartójának címe,
7. a fizetésképtelenségi eljárás megindításának vagy a szerkezetátalakítási eljárás megindításának vagy a hitelezői
védelem biztosításának időpontja;
8. a fizetésképtelenséget elrendelő határozat kelte, a szerkezetátalakítás engedélyezésének időpontja vagy a fizetési
ütemterv tervezett időpontja;
9. a csődeljárás visszavonásának vagy a szerkezetátalakítás befejezésének időpontja;
10. annak jelzése, hogy kis összegű csődről van-e szó
11.

11. a követelések jegyzékének tartalmával kapcsolatos követelések részletei;
12. az anyaggal szembeni állítások tartalmával szembeni állításokra vonatkozó adatok;
13. az ügyvezetőnek jeleznie kell, hogy a fizetési tervet az ügyvezető készítette,
14. az adós vagyonának részletezése az azt alkotó vagyonleltárban,
15. tájékoztatás a hitelezők gyűléséről és a hitelezői bizottság gyűlésének részleteiről a hitelezők gyűlésének helyén,
időpontjában és tárgyában, a hitelező vezeték- és utóneve, ha természetes személy, vagy a hitelező neve, ha jogi
személy, tájékoztatás arról, hogy a hitelező tagja-e a hitelezői bizottságnak, tájékoztatás a hitelező szavazati jogának
terjedelméről és a hitelezői bizottság gyűlésének jegyzőkönyvéről,
16. az e törvény negyedik része szerinti csődgondnokság részletei, a csődgondnokság helyszínének, idejének és
tárgyának mértékéig,
17. az eloszlási mintázat;
18. az adósságelengedésről szóló határozat kelte, amennyiben e törvény negyedik része alapján csőd- vagy részletfizetési
tervet jelentettek be;
19. a felügyeleti jelentés bevezetésére vonatkozó információk;
20. az e törvény szerinti eljárásokban a felek keresetindítási határidejére vonatkozó információk,
21. tájékoztatás arról, hogy a vonatkozó konkrét jogszabályokkal összhangban fizetésképtelenségi főeljárás, másodlagos
fizetésképtelenségi eljárás vagy területi fizetésképtelenségi eljárás folyik-e;
22. tájékoztatás a vonatkozó különös jogszabályok szerinti jogorvoslat lehetőségéről,
23. a biztosítékkal rendelkező hitelezők és a biztosítékkal nem rendelkező hitelezők kielégítési szintje a jelen törvény
második és harmadik része szerinti eljárásban;
24. a hitelezők kielégítési szintje a jelen törvény negyedik része alapján indított eljárásban;
2. a csődeljárásban részt vevő adósok jegyzéke és a szerkezetátalakítási eljárásban részt vevő adósok jegyzéke, a negyedik
bekezdés a) pontjában említett adatok körében;
3. az e törvény negyedik részében említett eljárásokban az adósok listája, a negyedik bekezdés a) pontjában említett adatok
körében;
4. a Kereskedelmi Közlönyben közzétett további információk az e törvény szerinti eljárásokról;
5. az adminisztrátor által beszerzett szolgáltatásokra vonatkozó információk.
Ingyenes-e a szlovák fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?
Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés és az információk keresése ingyenes.
Hogyan lehet keresni a szlovák regisztrátorban?
A csődnyilvántartás honlapján a keresősáv az a keresősáv, ahol a keresett szöveg közvetlenül megadható, vagy adott esetben
annak meghatározására, hogy a szöveget a „konania”, „Trustees”, „Eszközök” vagy „Szolgáltatások” kategóriában kell-e keresni.
A Szlovák Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartásának története
A programot 2015.12.7-én kezdték meg a termeléssel.
Kapcsolódó linkek
Csődeljárás alatt állópárt-nyilvántartás
Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi
fordítás minőségéért.
Utolsó frissítés: 19/11/2019

