PRÍLOHA III

NÁMIETKY TÝKAJÚCE SA KOORDINAČNÉHO KONANIA NA ÚROVNI SKUPINY

Článok 64 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19.

Ja, dole podpísaný, vykonávajúci funkciu správcu vymenovaného v súvislosti s členom
skupiny spoločností, ktorej členská spoločnosť bola v súlade s článkom 63 ods. 1
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní informovaná o žiadosti o začatie „koordinačného konania na
úrovni skupiny“, týmto
namietam proti:

□

a) zaradeniu insolvenčného konania, pre ktoré som bol vymenovaný, do
koordinačného konania na úrovni skupiny;
alebo

□
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b) osobe navrhovanej za koordinátora.
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1.

Informácie o insolvenčnom konaní proti členovi skupiny spoločností, pre ktoré som
bol vymenovaný*:

1.1.

Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom*:

1.2.

Dátum začatia insolvenčného konania [v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848]*:

1.3.

Súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie*:

1.3.1.

Názov:

1.3.2.

Adresa:

1.3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

1.3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.3.2.3.

Štát:

1.4.

Spisová značka veci (uveďte, ak existuje):

1.5.

Moje kontaktné údaje:

1.5.1.

Názov/Meno:

1.5.2.

Adresa:

1.5.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

1.5.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.5.2.3.

Štát:

1.5.3.
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E-mail:
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1.6.
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Dlžník:

1.6.1.

Názov/Meno:

1.6.2.

Registračné číslo (uveďte, ak existuje):

1.6.3.

Adresa:

1.6.3.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

1.6.3.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.6.3.3.

Štát:

2.

Informácie o požadovanom „koordinačnom konaní na úrovni skupiny“:

2.1.

Súd, ktorý začal konať na základe žiadosti o začatie koordinačného konania na
úrovni skupiny (na ktorý je potrebné podať tieto námietky)

2.1.1.

Názov*:

2.1.2.

Adresa*:

2.1.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

2.1.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

2.1.2.3.

Štát:

2.1.3.

E-mail:

2.1.4.

Fax:

2.2.

Spisová značka veci prejednávanej na súde, ktorý začal konať na základe žiadosti
o začatie koordinačného konania na úrovni skupiny*:

2.3.

Osoba navrhovaná za koordinátora na úrovni skupiny:

2.3.1.

Názov/Meno:

2.3.2.

Adresa:

2.3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

2.3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

2.3.2.3.

Štát:
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3.

DÁTUM DORUČENIA OZNÁMENIA SÚDU UVEDENÉHO
koordinačného konania na úrovni skupiny*:

4.

Argumenty na podporu námietok:

5.

Zoznam pripojených kópií dokumentov (ak existuje):

V.......................................

V BODE

2.1 o žiadosti o začatie

Dátum .............................

Podpis..................................................................................

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Použitie tohto štandardného formulára na podanie námietok nie je povinné.
Námietky sa musia podať na súde uvedenom v bode 2.1. tohto formulára.
Námietky musí podať správca vymenovaný v súvislosti s členom skupiny, ktorý je
zahrnutý do žiadosti o začatie „koordinačného konania na úrovni skupiny“.
Námietky sa musia podať do 30 dní od doručenia oznámenia o žiadosti o začatie
koordinačného konania na úrovni skupiny uvedenému správcovi.
Pred prijatím rozhodnutia o účasti alebo neúčasti na „koordinačnom konaní na úrovni
skupiny“ musí správca získať všetky povolenia, ktoré sa môžu vyžadovať na základe
právneho poriadku štátu, v ktorom sa začalo konanie, pre ktoré bol správca
vymenovaný.

Poskytnutie informácií v bodoch označených hviezdičkou (*) je povinné!

V bode 1.1 formulára by sa mal „druh insolvenčného konania“ uviesť odkazom na príslušné
vnútroštátne konanie uvedené v prílohe A k nariadeniu 2015/848, ktoré sa začalo, príp. na
príslušný poddruh takéhoto konania, ktoré sa začalo v súlade s vnútroštátnym právnym
poriadkom.
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V bode 1.3 „súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie“ je súdny orgán alebo
akýkoľvek iný príslušný orgán členského štátu, ktorý má na základe vnútroštátneho právneho
poriadku právomoc začať insolvenčné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo
prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.

V bode 1.6.2 „registračné číslo“ je osobné identifikačné číslo, ktoré je na základe
vnútroštátneho právneho poriadku pridelené subjektu alebo osobe. Ak je dlžníkom spoločnosť
alebo právnická osoba, ide o číslo v príslušnom vnútroštátnom registri (obchodný register
alebo register obchodných spoločností a združení).

Upozorňujeme Vás, že body 4 a 5 môže byť potrebné vyplniť len v prípade, že namietate
proti osobe navrhovanej za koordinátora.
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