ZÁKLADNÝ POPIS INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PROOF–ISOZ

V súčasnom dynamicky sa meniacom prostredí sa značne zvyšujú nároky na rozsah
informácií potrebných pre chod subjektov bez ohľadu na oblasť, v ktorej pôsobia.
Automatizácia spracovania informácií je vynikajúcim nástrojom na zabezpečenie zberu a
vyhodnocovania širokého spektra dát. Nasadenie informačných systémov prispieva k
zefektívneniu práce organizácií.
Informačný systém PROOF-ISOZ je komplexným riešením automatizácie spracovania dát
určeným špeciálne pre mestské resp. obecné úrady. Cieľom pri návrhu a realizácii tohto
projektu bolo dať používateľom PROOF-ISOZ do ruky nástroj, ktorý je jednoduchý na
obsluhu, pritom ale obsahujúci podľa možnosti všetko, čo pracovník úradu potrebuje.
Výsledkom vývoja, ktorý neustále pokračuje už od roku 1991, je produkt spĺňajúci uvedenú
požiadavku. Dlhodobé pôsobenie v oblasti informačných systémov pre mestské resp. obecné
úrady, bezprostredná blízkosť vývojárov k problematike spracovania dát v týchto subjektoch
sa odrazila na vysokej špecializácii produktu. PROOF-ISOZ zohľadňuje "špeciality" v tokoch
dát, metódach riadenia i organizácie práce úradu. Len máloktorá iná organizácia potrebuje
napríklad v mzdovej oblasti pokryť taký rozsah pracovnoprávnych vzťahov ako mestský resp.
obecný

úrad.

Nepretržitá

semenná

prevádzka

mestskej

polície,

pracovníci

na

verejnoprospešné práce, rôzne fondy pracovného času, hodinová i mesačná mzda, inde
netradičné príplatky typu nepodnikania, vedenia psa policajtom a všetky ďalšie pre
samosprávu špecifické skutočnosti PROOF-ISOZ zohľadňuje v časti Mzdy. Jednotná základňa
informácií o občanoch a organizáciách umožňuje všetkým používateľom informačného
systému narábať s aktuálnymi, na rôznych miestach úradu vznikajúcimi údajmi. Správca dane
z nehnuteľnosti nemusí sledovať zmeny adries alebo hoci aj priezvisk daňovníkov, pretože
túto časť má na starosti pobytová evidencia. Účtovník nemusí účtovať predpisy všetkých
poplatkov alebo dane z nehnuteľnosti, pretože správca poplatku vystavuje prostredníctvom
PROOF-ISOZ výmer a vďaka prepracovaným väzbám informačný systém automaticky
zaúčtuje predpis v požadovanej súvzťažnosti a rozpočtovej skladbe, vytlačí o tom účtovný
doklad. Odpadol jeden úkon v učtárni a správca dane či poplatku neurobil nič, čo by bolo
navyše. Automatické účtovanie vedie k zníženiu prácnosti a chybovosti. Je nutné si uvedomiť,
že takýchto predpisov má bežný mestský úrad ročne rádovo tisíce až desaťtisíce. Informačný
systém ponúka aj dávkové zaúčtovania rozsiahlych operácií. Klasickým príkladom je
vystavenie a podložkové zaúčtovanie ročného predpisu dane z nehnuteľnosti. Aj v tomto
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prípade na základe samostatnej evidencie dane z nehnuteľnosti systém vytvorí, zaúčtuje a
vytlačí o tom doklad. S ohľadom na jednotnosť údajovej základne je možné sledovať saldo
konto pohľadávok a záväzkov podľa typov a aj podľa subjektov. Typickými otázkami sú:
Aká je celková pohľadávka za poplatok za psa? Aké všetky záväzky a pohľadávky máme voči
spoločnosti XY? Ako vyzerá v tomto momente súvaha? Na tieto a množstvo iných otázok
odpovedá informačný systém okamžite. Mestský úrad je výnimočný aj z pohľadu množstva
typov pohľadávok. Okrem všade inde poznaných odberateľských faktúr, mestský úrad
potrebuje pracovať s daňou z nehnuteľnosti, pokutami a veľkým množstvom rôznorodých
poplatkov. PROOF-ISOZ ponúka moduly pre správcov týchto pohľadávok a navyše
umožňuje tieto pohľadávky spravovať aj účtovne mimo učtárne. Všetko vďaka vzájomnej
previazanosti jednotlivých modulov. Dokonca bez nutnosti zaškoliť správcov pohľadávok do
metód účtovníctva - automatické účtovanie sa vykonáva nezávisle na osobe správcu
pohľadávky. Podobné až rovnaké princípy väzby na Účtovníctvo platia aj vo vzťahu k
skladovému hospodárstvu a evidencii investičného majetku a DHIM. O rôznorodosti väzieb
vo vnútri informačného systému sa podrobnejšie zmieňujú popisy jednotlivých modulov.
PROOF-ISOZ je domáci produkt rešpektujúci slovenskú legislatívu a miestne zvyklosti.
Vzhľadom k existujúcim nasadeniam je produktom v praxi overeným, na základe skúsenosti a
požiadaviek používateľov neustále rozširovaným o nové oblasti. PROOF-ISOZ je priebežne
aktualizovaný o zmeny vyplývajúce z meniacej sa legislatívy. PROOF-ISOZ je od svojho
základu postavený ako viacpoužívateľský a viac úlohový systém. Z toho vyplýva, že mnohí
používatelia môžu vykonávať množstvo rôznych úkonov nad jednotnou dátovou základňou.
PROOF-ISOZ svojou modulárnou štruktúrou poskytuje informačný systém prispôsobitelný
organizačnej štruktúre mestského resp. obecného úradu. Každý modul PROOF-ISOZ
obsahuje rozhranie, prostredníctvom ktorého jednotlivé časti informačného systému navzájom
komunikujú. Výsledkom je pružný a súčasne integrovaný balík. Ako príklad väzieb možno
uviesť napríklad situáciu: Jeden občan je súčasne aj daňovníkom dane z nehnuteľnosti aj
platiteľom poplatku za psa. Presťahoval sa a zmenil si na pobytovej evidencii trvalé bydlisko.
Tento občan ani žiadny pracovník úradu sa už nemusia viac zaujímať, kde ešte všade v rámci
úradu je nutné ohlásiť zmenu adresy. PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva,
PROOF-ISOZ / Daň z nehnuteľností a PROOF-ISOZ / Správa daní a poplatkov ako
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spolupracujúce moduly sa postarajú napríklad aj o to, že najbližší výmer dane z nehnuteľnosti
bude zaslaný na správnu - aktuálnu adresu a podobne tiež upomienka za omeškanú platbu za
psa. Väzby vo vnútri informačného systému ušetrili občanovi i pracovníkom viacerých
oddelení inak nutnú námahu a čas.
Narábanie s informáciami kladie veľký dôraz na bezpečnosť dát pred stratou, bezpečnosť dát
a aplikácií pred neoprávneným prístupom a tiež na zabezpečenie dát pred stratou integrity.
PROOF-ISOZ kladie veľký dôraz na tieto oblasti. S využitím špičkovej technológie CAINGRES umožňuje systémom zálohovania a tvorby zmenových súborov (on-line backup a
žurnálovanie) uchrániť dáta pred stratou. Systém prideľovania hesiel, privilégií, definovania
pravidiel, úloh a udalostí znemožňuje neoprávnený prístup k informačnému systému ako
celku a tiež k jednotlivým jeho modulom. Samotný PROOF-ISOZ ešte navyše pridáva vlastnú
vrstvu ochrany pred neoprávneným prístupom k aplikáciám a informáciám obsiahnutým v
systéme. Dobre navrhnuté a implementované transakčné spracovanie je zárukou integrity dát.
Ako bolo v predošlom naznačené, PROOF-ISOZ používa relačný databázový

server

INGRES r3. PROOF-ISOZ je informačným systémom pracujúcim v architektúre klient server. Jeho moduly obsahujú "helpy" v slovenskom jazyku a taktiež sú k dispozícii
používateľské príručky.
Z množstva modulov vyberáme:
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PROOF-ISOZ / Adresár
Modul PROOF-ISOZ / Adresár je jedným zo základných kameňov celého informačného
systému PROOF-ISOZ. Stará sa o evidenciu všetkých adries používaných v informačnom
systéme bez ohľadu na to, či ide o bydlisko osoby vedenej v pobytovej evidencii, alebo
daňovníka dane z nehnuteľnosti so sídlom v inom meste, či dodávateľa služieb a tovarov pre
potreby úradu .... Vďaka tomu celý informačný systém narába s aktuálnymi informáciami o
adresách bez ohľadu na to, kde tieto informácie vznikli alebo kto ich modifikoval. Na druhej
strane PROOF-ISOZ / Adresár má prepracovaný systém ochrany dát a zodpovednosti za ich
obsah. Každý používateľ informačného systému má len také práva, aké sú mu pridelené.
Napríklad účtovníkovi sa nepovolí možnosť zaviesť alebo zmeniť adresu budovy v mieste
pôsobnosti úradu. Takéto oprávnenie má len pracovník, ktorý vybavuje a zodpovedá za
prideľovanie súpisných a orientačných čísel. Z uvedeného príkladu je zrejmé, že okrem
evidencie adries, PROOF-ISOZ / Adresár pokrýva aj oblasť evidencie a správy súpisných a
orientačných čísel budov v mieste pôsobnosti úradu. Rovnaký postup je zachovaný aj na
úrovniach ulíc, mestských častí, miest a obcí, okresov, ....

PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva
Jednou zo základných činností mestského úradu

je pobytová evidencia obyvateľstva.

PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva zabezpečuje evidenciu osobných údajov
(rodné číslo, stav, právnu spôsobilosť a množstvo ďalších), evidenciu trvalých pobytov a tiež
evidenciu prechodných pobytov obyvateľov mesta s ich prihlasovaním a odhlasovaním sa.
Navyše tento modul spravuje aj informácie o osobách, ktoré nie sú obyvateľmi mesta, ale s
mestom nejakým spôsobom prišli do kontaktu (napr.: daňovníci dane z nehnuteľnosti,
reprezentanti spoločností vstupujúcich do obchodných vzťahov s mestom, ...). PROOF-ISOZ
/ Pobytová evidencia obyvateľstva uchováva všetky zmeny dát, ktoré boli vykonané. Preto je
možné aj s odstupom času hľadať a nachádzať údaje o osobách, ktoré už nie sú obyvateľmi
mesta (mŕtvi občania, osoby odsťahované mimo mesta, ...). Na základe údajov z PROOFISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva sú možné výstupy typu spolubývajúci, rodinné
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vzťahy, početnosť obyvateľstva vo vekových skupinách, jubilanti, potenciálni branci či
dôchodcovia, .... PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva je používaná všade vo
zvyšku informačného systému, kde treba identifikovať alebo uchovať informácie o občanovi.
Podobne ako v PROOF-ISOZ / Adresár je pre tento modul vyriešený systém ochrany údajov
pred neoprávneným prístupom.

PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských subjektov
Ďalšou základnou evidenciou v činnosti úradu sú údaje o podnikateľských subjektoch.
PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských subjektov narába so všetkými typmi subjektov,
ktoré majú IČO (živnostníci, obchodné spoločnosti všetkých typov, rozpočtové a príspevkové
organizácie, tretí sektor, družstvá, ...). O každom takomto subjekte je možné uchovávať
množstvo informácií. Klasickým príkladom okrem názvu a typu subjektu sú sídla a
prevádzkarne, daňové a bankové identifikátory, reprezentanti jednotlivých subjektov, rozsah a
predmet činnosti a podobne. Evidencia vzniká z rôznych zdrojov. Početnou skupinou sú
subjekty pôsobiace v meste (majú svoje sídla, zriaďujú prevádzkarne, organizujú rôzne akcie,
vykonávajú práce, užívajú verejné priestranstvá na území mesta). Inou skupinou sú subjekty
vstupujúce s mestom do hospodárskych vzťahov (dodávatelia, odberatelia, nájomníci
nebytových priestorov, ...). Ďalej sú to subjekty, ktoré majú s mestom vzťahy inej povahy ako
sú predošlé (daňovníci

dane z nehnuteľností, platitelia rôznych poplatkov či pokút,

spoločenstvá vlastníkov bytov, ...). PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských subjektov
eviduje a spravuje údaje o všetkých subjektoch s IČO-om, ktoré nejakým spôsobom prišli do
kontaktu s mestom. Je zrejmé, že PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských subjektov je
modulom, s ktorým spolupracuje takmer celý zvyšok informačného systému. Podobne ako v
PROOF-ISOZ / Adresár či PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva je aj pre tento
modul vyriešený systém ochrany údajov pred neoprávneným prístupom.

PROOF-ISOZ / Mzdy
Modul PROOF-ISOZ / Mzdy komplexne rieši problematiku mzdovej a personálnej oblasti.
Vysoký stupeň parametrizácie poskytuje značnú nezávislosť modulu od legislatívnych zmien.
Špecifiká samosprávy sú zohľadňované v definovaní základných atribútov mzdy pevnej a v
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používateľsky definovaných druhoch miezd pre časť dávok s určením odvodov do štátneho
rozpočtu a poisťovní a pre časť zrážok. Systém umožňuje narábať s individuálnym fondom
pracovného času. Poskytuje zodpovedajúci rozsah mesačných výstupov a rekapitulácií a
samozrejme aj potrebné činnosti pre ročné uzavretie miezd ako sú mzdové listy, ročné
zúčtovanie dane z príjmu zo závislej činnosti, .... PROOF-ISOZ / Mzdy využíva väzby
predovšetkým na

PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva, PROOF-ISOZ /

Účtovníctvo a PROOF-ISOZ / Adresár. Otázka prístupnosti k údajom je v duchu bezpečnosti
celého systému vyriešená na zodpovedajúcej úrovni.

PROOF-ISOZ / Účtovníctvo
Časť PROOF-ISOZ / Účtovníctvo umožňuje dodržiavať záväznú rozpočtovú skladbu a
rozširovať ju o ďalšie analytické členenie. Analytické číselníky je možné meniť dynamicky a
to aj v smere zaraďovania ďalších analytických stupňov. Účtovanie je podporované použitím
účtovných vzorcov, ktoré sú voliteľne konštruované pre opakované účtovné súvzťažnosti.
Účtovné vzorce umožňujú "vynútenie" dodržiavania predpísanej rozpočtovej skladby v
zmysle účtovnej smernice. Ďalej prispievajú k zníženiu prácnosti, umožňujú preberať text z
analytického číselníka do riadku účtovného zápisu. Pomocou účtovného vzorca sa realizuje
pridelenie účtovnej činnosti ako aj súvzťažnosti pre skryté účtovanie v spolupracujúcich
moduloch. Systém ponúka párovanie platieb predkontom, predkontom s dohľadaním, balíkom
poštových poukážok, bankovým účtom, variabilným symbolom, názvom fyzickej alebo
právnickej osoby. Taktiež je možné vytvárať účtovnícke pracoviská s obmedzenými
prístupovými právami (napr.: pre správcov pohľadávok). Ku každému účtovnému zápisu je
evidovaný jeho autor. Ako rozšírenie funkčnosti ponúkame možnosť realizovať nezávislé
účtovanie viacerých účtovných jednotiek. Pre rýchlu orientáciu v pohľadávkach a záväzkoch
je vytvorené saldo konto cez jednotlivé typy pohľadávok a záväzkov resp. na jednotlivú
firmu alebo obyvateľa. Systém poskytuje prehľadnú účtovnú dokumentáciu v potrebnom
rozsahu pre mesačné a ročné výstupy. PROOF-ISOZ / Účtovníctvo spolupracuje takmer s
každým zvyšným modulom informačného systému PROOF-ISOZ.
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PROOF-ISOZ / Skladové hospodárstvo
Modul sa zaoberá problematikou evidencie skladov, skladových položiek, ceny, príjmu a
výdaja vo fyzických jednotkách a korunách. Stanovenie skladovej ceny uskladnenej položky
je možné aj metódou FIFO aj priemernou cenou. Pohyby skladových položiek sú
prostredníctvom väzby na PROOF-ISOZ / Účtovníctvo automaticky účtované.

Číselník

materiálu môže byť štruktúrovaný. Počet skladov nie je obmedzený. Modul poskytuje
potrebné tlačové výstupy.

PROOF-ISOZ / Správa daní a poplatkov
PROOF-ISOZ / Daň z nehnuteľností je samostatný modul so špecifickým algoritmom
evidencie a výpočtu predpisu s väzbou na PROOF-ISOZ / Účtovníctvo. Ostatné dane,
poplatky a pokuty (ďalej len poplatky) sú podporované v dvoch úrovniach. Pri menšom počte
výskytov poplatku sú evidované účtovné predpisy analytickou evidenciou v Účtovníctve.
Poplatky s väčším počtom výskytov majú špecifickú evidenciu s hromadným vypracovaním
výmerov, poštových poukážok, zaúčtovaním a prevodom evidencie z roka na rok (podobne
ako PROOF-ISOZ / Daň z nehnuteľností). PROOF-ISOZ / Správa daní a poplatkov
spolupracuje predovšetkým s PROOF-ISOZ / Účtovníctvo, PROOF-ISOZ / Adresár, PROOFISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva, PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských
subjektov.

PROOF-ISOZ / DHIM a investičný majetok
Hmotný a nehmotný investičný majetok a drobný majetok je registrovaný v špecifickej
evidencii s možnosťou použitia odpisových režimov - účtovného, daňového. Inventúry sú
podporované potrebnými tlačovými výstupmi a spracovaním zisteného skutkového stavu. Aj
tento modul spolupracuje s inými časťami informačného systému. Najtesnejšia a najviac
využívaná väzba je na PROOF-ISOZ / Účtovníctvo.
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PROOF-ISOZ / Prenájom bytov
Tento modul má na starosti evidenciu bytov, nájomníkov, poskytovaných služieb, mesačných
predpisov, platieb, ročné rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku energií a služieb.
Okrem správcov bytových fondov je PROOF-ISOZ / Prenájom bytov použiteľný na vyššie
uvedené úkony aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Úzko spolupracujúce moduly sú
predovšetkým PROOF-ISOZ / Účtovníctvo, PROOF-ISOZ / Adresár, PROOF-ISOZ /
Pobytová evidencia obyvateľstva.

PROOF-ISOZ / Prenájom nebytových priestorov
Tento modul má podobne ako PROOF-ISOZ / Prenájom bytov na starosti evidenciu
nebytových priestorov, nájomníkov, poskytovaných služieb, mesačných predpisov, platieb,
ročné rozúčtovanie skutočných nákladov za dodávku energií a služieb. Úzko spolupracujúce
moduly sú predovšetkým PROOF-ISOZ / Účtovníctvo, PROOF-ISOZ / Adresár, PROOFISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva, PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských
subjektov.

PROOF-ISOZ / Poštové poukážky a výmery
Správca daní, poplatkov a pokút obvykle musí spracovávať veľké množstvá prichádzajúcich
poštových poukážok. Pre podporu práce s týmto dátovým vstupom ponúka informačný
systém PROOF-ISOZ nástroj na efektívne typovanie, párovanie s predpismi pohľadávok a
zaúčtovanie tohto špecifického platobného dokladu. Vďaka tomu, že informačný systém
vystavuje výmery a poštové poukážky s jedinečnými variabilnými symbolmi, jednoducho a s
nízkou prácnosťou sa môže prichádzajúca platba identifikovať a zaúčtovať. Modul PROOFISOZ / Poštové poukážky a výmery pri vystavovaní výmerov a tlači poštových poukážok a
následnom spracovaní došlých poštových poukážok úzko spolupracuje s PROOF-ISOZ /
Účtovníctvo, PROOF-ISOZ / Adresár, PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva,
PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských subjektov, PROOF-ISOZ / Daň z nehnuteľností,
PROOF-ISOZ / Prenájom bytov, PROOF-ISOZ / Správa daní a poplatkov, ....
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PROOF-ISOZ / Faktúry a objednávky
Tvorba odosielaných faktúr a objednávok patrí medzi veľmi frekventované činnosti každej
organizácie. Pre podporu týchto činností ponúka informačný systém PROOF-ISOZ modul,
ktorý umožňuje pohodlným spôsobom vystavovať faktúry a objednávky. Automatické
číslovanie vystavovaných dokladov je samozrejmosťou. Vo väzbe na PROOF-ISOZ /
Evidencia podnikateľských subjektov minimalizuje typovanie údajov o dodávateľoch a
odberateľoch a vo väzbe na PROOF-ISOZ / Účtovníctvo a na PROOF-ISOZ / Skladové
hospodárstvo znižuje prácnosť aj pri účtovaní a sledovaní pohybov na skladoch súvisiacich s
týmito dokladmi.

PROOF-ISOZ / Daň z nehnuteľností
Modul PROOF-ISOZ / Daň z nehnuteľností je nástrojom pre správcu dane. Vychádza zo
zákona SNR č. 317/1992 Zb. v znení noviel. Premietnutie súvisiacich všeobecne záväzných
nariadení a uznesení zastupiteľstva do modulu je zabezpečené prostredníctvom dôslednej
parametrizácie sadzieb dane, členenia spravovaného územia, úľav na dani, oslobodení od
dane a ďalších súvisiacich atribútov. Tento prístup umožňuje správcovi dane prispôsobiť si
modul pre svoje podmienky a zohľadniť jedinečnosť správy dane.
PROOF-ISOZ / Daň z nehnuteľností zabezpečuje výpočet dane, porovnanie s daňou
priznanou daňovníkom, stanovuje rozvrh splátok dane - všetko s ohľadom na sadzby, úľavy,
umiestnenie nehnuteľnosti, veľkosť mesta, obce alebo jej časti, .... PROOF-ISOZ / Daň z
nehnuteľností umožňuje správcovi dane rôzne vyhodnotenia obsahu dát, na základe ktorých je
možné efektívne rozhodovať o zmenách sadzieb, úľav či oslobodeniach od dane. Tieto
výstupy sú tiež podkladmi pre pravidelné štatistické hlásenia. Z časového hľadiska aplikácia
rozlišuje aktuálne zdaňovacie obdobie a predošlé zdaňovacie obdobia. V aktuálnom
zdaňovacom období správca dane má k dispozícii všetky nástroje, ktoré aplikácia poskytuje.
Aktuálne zdaňovacie obdobie sa otvára (dávkové spracovanie) na začiatku obdobia. Z
predošlého zdaňovacieho obdobia (ak nejaké bolo) sú pri otvorení použité všetky prevzateľné
údaje o nehnuteľnostiach, daňových priznaniach a daňovníkoch. V prípade zmien sadzieb
dane, úľav a podobne je prepočet dane podľa podmienok platných v novom zdaňovacom
období tiež súčasťou tohto dávkového spracovania. Z predošlých zdaňovacích období sú
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správcovi dane dostupné všetky daňové priznania, ale v tomto prípade správca dane už nie je
oprávnený zavádzať zmeny do dát.
V spolupráci s modulmi PROOF-ISOZ / Adresár, PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia
obyvateľstva a PROOF-ISOZ / Evidencia podnikateľských subjektov je zabezpečený aktuálny
pohľad na adresy daňovníkov.
Zmeny v predpise dane a nové predpisy dane vo väzbe na PROOF-ISOZ / Účtovníctvo sú
zaúčtovávané v príslušnej rozpočtovej skladbe automaticky resp. pri prvom zaúčtovaní
všetkých daňových priznaní dávkovo. S použitím prostriedkov PROOF-ISOZ / Účtovníctvo
má správca dane k dispozícii prostriedky na sledovanie platobnej disciplíny daňovníkov,
stanovovania penále a podobne (podrobný popis je uvedený v časti popisujúcej PROOF-ISOZ
/ Účtovníctvo).
Vďaka väzbe na modul PROOF-ISOZ / Poštové poukážky a výmery je možné tlačiť obálky,
výmery dane a poštové poukážky s prideľovaním variabilných symbolov jednotlivým
daňovníkom. Taktiež je významným spôsobom podporený zber dát zo zaplatených poštových
poukážok (podrobný popis je uvedený v časti popisujúcej PROOF-ISOZ / Poštové poukážky a
výmery).

PROOF-ISOZ / Sociálna agenda
Mesto resp. obec prispieva sociálne odkázaným. Do tejto skupiny ľudí patria nezamestnaní i
zamestnaní, dôchodcovia, zdravotne postihnutí, bezdomovci a podobne. Okrem toho na území
mesta žijú aj občania nesvojprávni a tiež sociálne menej prispôsobiví. PROOF-ISOZ /
Sociálna agenda sa venuje evidencii takýchto občanov a taktiež evidencii dávok pre občanov
resp. rodiny. Dávky môžu byť jednorazové a pravidelné. Predpisy dávok a ich vyplácanie
môže byť účtované automaticky. Najčastejšie spolupracujúcimi modulmi sú PROOF-ISOZ /
Adresár, PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva, PROOF-ISOZ / Účtovníctvo a
PROOF-ISOZ / Voľby a referendum.
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PROOF-ISOZ / Životné prostredie
Modul PROOF-ISOZ / Životné prostredie sa zaoberá evidenciou mestských objektov typu
dreviny, zeleň, ihriská pre deti, pieskoviská, sochy, fontány, vraky áut a podobne. Modul je
zväzbený predovšetkým s PROOF-ISOZ / Adresár.

PROOF-ISOZ / Verejné priestranstvá
Modul PROOF-ISOZ / Verejné priestranstvá sa zaoberá evidenciou verejných priestranstiev
typu trhoviská,

parkoviská, námestia a podobne. Modul je zväzbený predovšetkým s

PROOF-ISOZ / Adresár.

PROOF-ISOZ / Povolenia
V tejto časti sa informačný systém zaoberá vystavovaním rôznych typov povolení. Vo väzbe
na PROOF-ISOZ / Verejné priestranstvá podporuje rôzne využitia verejného priestranstva.
Frekventovaným použitím je evidencia a prenájom predajných miest (stálych i dočasných),
miest na parkovanie, prenosné garáže, kolotoče, cirkusy, skládky, trhoviská, .... Vo väzbe na
PROOF-ISOZ / Životné prostredie podporuje pracovníkov úradu pri evidencii a povoľovaní
(resp. zamietnutí) rozkopávok, výrubov drevín, úprav detských ihrísk a podobne. Modul je
možné použiť aj na vydávanie rybárskych lístkov. Ďalšími spolupracujúcimi modulmi sú
PROOF-ISOZ / Adresár, PROOF-ISOZ / Pobytová evidencia obyvateľstva, PROOF-ISOZ /
Evidencia podnikateľských subjektov, PROOF-ISOZ / Účtovníctvo.
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