
INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE OBCE A MESTÁ 
 

 je určený obciam a mestám na sledovanie základných evidencií.  

 pracuje v prostredí Windows a je vyvíjaný v plnom súlade so slovenskou legislatívou.  

 nadväzuje na úspešné produkty z predchádzajúceho obdobia a neustále sa vyvíja po funkčnej aj technickej 
stránke. Reaguje tak na nové požiadavky zákazníkov a na najnovšie trendy v oblasti informačných technológií. 

 vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a údržbou, vysokou spoľahlivosťou, ľahkou ovládateľnosťou a jeho 
nasadenie vedie k výraznému zvýšeniu produktivity práce. 

 
MODULY 

Informačný systém URBIS je modulárny systém skladajúci sa z nasledujúcich samostatne pracujúcich modulov: 

 Základné evidencie  

 

obyvatelia; volebné zoznamy; domy; byty; ulice; časti 
obce; psy; pohrebiská: hrobové miesta, nájomné zmluvy; 
odvoz KO; podnikateľské subjekty; zostavy; formuláre 

 Dane a poplatky  
platitelia dane a poplatku (FO, PO); sadzby, splatnosti; 
evidencia nehnuteľností; výpočet daní a poplatkov; 
upomienky a sankčný úrok; evidencia doručeniek; 
evidencia platieb; zoznam neplatičov; vodné a stočné; 
odpredaj bytov; ostatné poplatky; výkazy a formuláre 

 Kataster nehnuteľností  
kataster nehnuteľností: parcely, vlastníci, užívatelia, 
stavby, byty, právne vzťahy; import KN z katastrálneho 
úradu, evidencia zmien; archív; viac katastrálnych území 
pozemková kniha; identifikácia PK a KN;  

 Digitálne mapy  
klad listov; prezeranie máp; vyhľadávanie parciel 
podľa rôznych kritérií; textové informácie o parcelách;  
súčasné zobrazenie mapy PK a KN – identifikácia;  
tlač máp: tlačiareň alebo plotter 

 Účtovníctvo pre obce a mestá  
finančné hospodárenie podľa schváleného rozpočtu 
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, účtovanie 
rozpočtových príjmov/výdavkov; strediská; účtovacie 
predpisy; interné doklady; pokladňa; banka, homebanking: 
výpisy, prevodné príkazy; odberateľské a dodávateľské 
faktúry; objednávky; ceniny; podnikateľská činnosť; DPH; 
zostavy v zmysle platných predpisov; výkazy pre DÚ; 
ročná účtovná závierka 

 

 Účtovníctvo pre rozpočtové 
a príspevkové organizácie 
finančné hospodárenie podľa schváleného rozpočtu 
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, účtovanie 
rozpočtových príjmov/výdavkov; strediská; účtovacie 
predpisy; interné doklady; pokladňa; banka, homebanking: 
výpisy, prevodné príkazy; odberateľské a dodávateľské 
faktúry; objednávky; ceniny; podnikateľská činnosť; DPH; 
zostavy v zmysle platných predpisov; výkazy pre DÚ; 
ročná účtovná závierka 

 Sklad 
skladové karty; príjemky, výdajky, prevody; prehľady: stavy 
na skladoch, skladové pohyby; inventúry; jedálne lístky 

 Evidencia majetku 
zaraďovanie, zmeny, vyraďovanie; umiestnenie majetku; odpisovanie a investičné karty majetku; inventúry 

 Personalistika a Mzdy 
 

pracovníci; osobné, pracovné a doplňujúce údaje; rodinní príslušníci; prax; pracovné pomery; zložky mzdy; zrážky; tarifné tabuľky; 
platové postupy; organizačná štruktúra; výplatné útvary; výpočet miezd v zmysle zákonov 552 a 553/2003; dochádzka; doplňujúce zložky 
mzdy; výpočet miezd – hromadne, jednotlivo; odvody poistného: zdravotné, sociálne, DDS; sociálny fond; hromadné príkazy: homebanking, 
tlač; ročné zúčtovanie, potvrdenia: hlásenia na DÚ, ELDP, ZP; zostavy; výkazy; mzdová kalkulačka 

 Administratíva 

 

registratúrny denník; spisová agenda; nariadenia, uznesenia; došlé a odoslané zásielky; termíny a lehoty, diár; rozhodnutia; zmluvy 



 
  

VLASTNOSTI A VÝHODY MODERNÉ TECHNOLÓGIE 

 grafické používateľské prostredie  viacvrstvová architektúra klient/server 
 export do Microsoft Office zohľadňujúci filter  bezpečné uloženie údajov 
 možnosť otvorenia viacerých okien súčasne  transakčné spracovanie údajov 
 rýchle vyhľadávanie údajov, filtrovanie záznamov  sieťová verzia 
 nastavenie zobrazených stĺpcov a ich poradia  
 zmena triedenia záznamov  

 odpamätávanie nastavených výberov Odporúčaná konfigurácia výpočtovej techniky: 
 súčet za stĺpec, prehľady, zoskupovanie údajov  monitor min. 800x600 bodov 
 tvorba a editácia tlačových zostáv  PC minimum: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP 
 prístupové práva  PC optimum: i3, 2GB RAM, Windows7 

ÚZKE PREPOJENIE MODULOV  

 jeden údaj sa zadáva iba raz, ale prejaví sa vo všetkých súvisiacich moduloch 
 okamžité zobrazenie súvisiacich údajov z iných modulov 

 

 

CENY LICENCIÍ 

 

Počet obyvateľov: do 500 501-1500 1501-3000 3001-5000 

Evidenčný balík (B1) 110 210 310 410 

Obyvatelia, voľby/referendum         

Časti obce,  ulice, domy, byty         

Psy, Odvoz KO         

Evidencia hrobov, nájomné zmluvy         

Podnikatelia, register podnikateľov         

Miestne dane a poplatky         

Výzvy, upomienky, sankčný úrok         

Iné poplatky, vodné a stočné          

Registratúra, došlá/odoslaná pošta         

Spisová agenda, listiny, prílohy         

Nariadenia, uznesenia         

Evidencia zmlúv          

Rozhodnutia, správne konania         

Evidencia priestupkov         

Kataster nehnuteľností         

Digitálne mapy (DM) 110 110 160 210 

Ekonomický balík (B2) 110 210 310 410 

Rozpočet finančný         

Rozpočet programový         

Účtovacie predpisy         

Pokladňa, banka, interné doklady         

Faktúry prijaté, vystavené         

Objednávky         

Výkazy pre DÚ         

Podnikateľská činnosť         

Skladová evidencia         

Evidencia majetku         

Personalistika a Mzdy (PaM) 110* 210 310 410 

Výplatné pásky e-mailom 40 40 40 40 

Dochádzka 
 

150 200 300 

 * do 10 zamestnancov 

     

Kombinácie balíkov 

    B1+B2 199 399 599 799 

B1+B2+DM 299 499 749 999 

B1+B2+PaM 299 599 899 1199 

B1+B2+DM+PaM 399 699 1049 1399 

RO/PO     

B2+PaM 
 

399/280
**
 

  B2  199/180
**
   

+ Administratíva  50/40
**
   

  **
 Licencia / ročná sys. podpora 

 

  

Cenník je platný od 1.12.2013  do odvolania. 
 

Všetky ceny sú uvedené v € vrátane DPH. 

 

 Poplatok za systémovú podporu sa platí 

 štvrťročne a zahŕňa nové verzie (aktualizácie) 

na internete a telefonický + mailový hotline. 

 

 

Ceny služieb (systémová podpora, inštalácie,  

školenia) sa dozviete na zavolanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 PREDAJCA 

 

DECENT SC s.r.o. 
T. J. Moussona 3635 
071 01 Michalovce 
 
tel,fax: 056 6888555 
e-mail: obchod@decent.sk 
http://www.decent.sk 
 

 

KONTAKT 

 
MADE spol. s r.o. 

 Lazovná 69 
974 01  Banská Bystrica 


tel: 048 2861353 
e-mail: urbis@made.sk 
http://www.made.sk 
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