
 

 

 

 

  

 

modulárny sieťový 

informačný systém  

kl ient –  server 

pre samosprávu  

 

 

 

SÚLAD 

S LEGISLATÍVOU  

URBIS pracuje v prostredí 

Windows a je vyvíjaný 

v plnom súlade s platnou 

slovenskou legislatívou. 

 

 

URBIS 

používa viac než 950 

zákazníkov na celom 

Slovensku a každým dňom 

pribúdajú ďalší. 

 

 

PODPORA  

Kolektív  pracovníkov 

MADE spol. s r.o.  

poskytuje svoje služby 

k spokojnosti zákazníkov 

už neuveriteľných 10 rokov! 

 

 

 

MADE spol. s r.o.  

Lazovná 69 

974 01 Banská Bystrica 

Tel.: 048 – 286 13 53 

E-mail: urbis@made.sk 

 

 

www.made.sk 

Problém s prepojením daní a poplatkov 
s účtovníctvom? 

 

 

 

 

 

 Máme pre Vás riešenie! 

 
spol s r.o. 

URBIS je tu pre Vás už 10 rokov 

URBIS 
informačný systém pre obce a mestá 

 Evidenčný balík (B1)  

 

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;  nariadenia, uznesenia; evidencia zmlúv; rozhodnutia, správne konania; 
evidencia priestupkov; termíny a lehoty; diár; kataster nehnuteľností  

 Digitálne mapy (DM)  
import údajov z katastrálneho úradu (vgi): prezeranie máp; vyhľadávanie parciel, vlastníkov,  
stavieb podľa rôznych kritérií; textové informácie o parcelách; tlač máp; digitálne mapy 
pohrebísk; prepojenie máp s daňami a poplatkami, evidenciou majetku, evidenciou domov  

 

 Ekonomický balík (B2) 
finančný a programový rozpočet; účtovacie predpisy; podvojné účtovníctvo pre obce/mestá, 
ako aj pre ich rozpočtové a príspevkové organizácie; konsolidácia; účtovacie predpisy; 
strediská; interné doklady; pokladňa; banka; prevodné príkazy; internetbanking; dodávateľské 
a odberateľské faktúry; objednávky; výkazy pre DÚ; podnikateľská činnosť; skladová 
evidencia; evidencia majetku, zaraďovanie, zmeny ceny, vyraďovanie, zdroje financovania, 
umiestnenie majetku, odpisovanie, inventúry; 

 Personalistika  a Mzdy (PaM) 
organizačná štruktúra; zamestnanci; pracovné pomery; tarifné 
tabuľky; prax; funkčný plat; zrážky; platové postupy; 
oznámenia do SP/ZP; výpočet miezd podľa 553/2003 Z.z.; 
odvody poistného, dane;  prevodné príkazy; internetbanking; 
štatistické výkazy; ročné zúčtovanie 

 Dochádzka  
evidencia dochádzky; modely pracovnej doby; pripojenie 
snímacích zariadení; dávkový import údajov 

 
 

 


