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Prepojenie URBIS – DCOM – časté otázky 

 

1. Nesúlad v evidencii fyzických a právnických osôb medzi IS DCOM a IS URBIS 

Ak používateľ zistí, že má iné údaje o osobe v IS DCOM ako v IS URBIS, prípadne, 

že sa osoba v IS URBIS nenachádza, je potrebné túto skutočnosť overiť. 

V prípade fyzických osôb – obyvateľov vyhľadať daného obyvateľa v module Základné 

evidencie cez ponuku Evidencie - Obyvatelia a skontrolovať údaje. 
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V prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (živnostníkov) vyhľadať 

podnikateľa v  module Základné evidencie cez ponuku Evidencie -  Podnikatelia – 

Zoznam a skontrolovať údaje. 

 

Prenos údajov môže nejaký čas trvať. V IS URBIS je možné využiť aj funkciu Crtl+R, 

ktorou sa načíta najaktuálnejšia verzia stránky/okna. Ak sa údaje ani po chvíli nezmenia, 

použite funkciu Aktualizovať osobu v ISO systéme dostupnú po zobrazení detailu osoby 

v IS DCOM. Ak nesúlad pretrváva, je potrebné v DCOM overiť, či bola odoslaná notifikácia 

o zmene údajov, resp. vytvorení novej osoby.  
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2. Nesúlad v adresách fyzických a právnických osôb medzi IS DCOM a IS URBIS 

Ak používateľ zistí, že v IS DCOM má iné údaje v adresách ako v IS URBIS, je potrebné túto 

skutočnosť overiť.  

V prípade fyzických osôb – obyvateľov vyhľadať obyvateľa v module Základné evidencie 

cez ponuku Evidencie – Obyvatelia. Adresy sú zobrazené na záložke Adresy obyvateľa.  

 

Typy adries: 

TP – trvalý pobyt v obci 

TM – trvalý pobyt mimo obce 

PA – poštová adresa 

PP – prechodný pobyt 

 

V prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov (živnostníkov) vyhľadať 

podnikateľa v module Základné evidencie cez ponuku Evidencie – Podnikatelia – 

Zoznam. Adresy sú zobrazené na záložke Adresy podnikateľa.  
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Typy adries: 

SI – sídlo 

PA – poštová adresa 

 

Prenos údajov môže nejaký čas trvať. V IS URBIS je možné využiť aj funkciu Crtl+R, 

ktorou sa načíta najaktuálnejšia verzia stránky/okna. Ak sa údaje ani po chvíli nezmenia, 

použite funkciu Aktualizovať osobu v ISO systéme dostupnú po zobrazení detailu osoby 

v IS DCOM. Ak nesúlad pretrváva, je potrebné v DCOM overiť, či bola odoslaná notifikácia 

o zmene údajov, resp. vytvorení novej osoby. 

 

3. Hybridné spisy 

 

Spis sa v IS URBIS označí ako hybridný automaticky v prípade, že používateľ vloží 

elektronický DCOM dokument do spisu, ktorý bol predtým vytvorený v IS URBIS. Políčko 

Hybridný je v IS URBIS needitovateľné. Opačný smer, teda vloženie neelektronického 

dokumentu do spisu vytvoreného v DCOM nie je zatiaľ zo strany DCOM zapracovaný.  

 

 

 

 


