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Kontrola údajov pre DCOM v module URBIS Základné evidencie  

Pre správne zmigrovanie údajov z URBIS do DCOM je potrebné v module Základné 

evidencie spustiť kontrolu údajov a poopravovať prípadné chyby v údajoch, ktoré kontrola 

odhalí. Kontrola údajov sa v module Základné evidencie spúšťa cez ponuku Evidencie – 

Kontrola údajov pre DCOM. 

Chybové hlášky a ich oprava 

Chybová hláška: 

??   platiteľ FO musí mať jednu platnú adresu typu TP alebo TM 

??   platiteľ FO musí mať aspoň jednu platnú adresu typu PA 

 

Oprava: 

Obyvatelia (FO) musia mať zadanú platnú adresu TP (trvalý pobyt) alebo TM (trvalý pobyt 

mimo obce), podnikatelia (PO) platnú adresu SI (adresa sídla). Obyvatelia a podnikatelia 

musia mať zadanú aj platnú adresu PA (poštová adresa). 

- V prípade, že obyvateľ, ktorý má TP v obci, nemá na záložke Adresy obyvateľa zadanú 

žiadnu adresu, je potrebné prihlásiť ho na adresu cez spodné tlačidlo Prihlásiť na trvalý 

pobyt. Obyvateľovi sa vytvorí platná adresa TP, PA a neplatná adresa TM (adresa mimo 

obce). 

- V prípade, že obyvateľ, ktorý nemá TP v obci, nemá na záložke Adresy obyvateľa 

zadanú žiadnu adresu, je potrebné ho prihlásiť na príslušnú adresu cez spodné tlačidlo 

Zmena – Zmena adresy mimo obce. Obyvateľovi sa vytvorí platná adresa TM a PA . 

- V prípade, že obyvateľ má viacero platných adries TP alebo TM, je potrebné jednu z nich 

odstrániť. Adresa sa dá vymazať len po zadaní denného systémového hesla, ktoré vám 

nadiktujeme po zavolaní na našu hotline linku. 

 

Karta obyvateľa - záložka Adresy obyvateľa 
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Karta podnikateľa – záložka Adresy podnikateľa 

 

 

 
Chybová hláška: 

Obyvateľ ID 653, Klim 

??   musí mať zadané meno  

 

Oprava: 

Karta obyvateľa – záložka Detail – musia byť vyplnené polia Priezvisko a Meno 
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Chybová hláška: 

??   mŕtvy obyvateľ musí mať zadaný dátum úmrtia 

 

Oprava: 

Karta obyvateľa - záložka Ďalšie údaje – pri mŕtvom obyvateľovi musí byť zadaný dátum 

úmrtia v časti Úmrtie, pole Dátum. Dátum úmrtia nesmie byť nižší ako dátum narodenia. 

 

 

 

Chybová hláška: 

??   IČO musí obsahovať 8 číslic 

 

Oprava: 

Karta podnikateľa – záložka Detail - Podnikatelia (PO) musia mať vyplnené pole IČO. Ak 

majú sídlo v SR, IČO musí obsahovať práve 8 číslic. Ak IČO obsahuje menej číslic, treba 

doplniť nuly zľava. 
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Chybová hláška: 

??   dátum vyradenia nemôže byť menší ako dátum zaradenia 

 

Oprava: 

Karta obyvateľa - záložka Ďalšie údaje - obyvatelia aj podnikatelia musia mať Dátum 

vyradenia (pole Vyradený) vyšší ako Dátum zaradenia (pole Zaradený). 

 

 


