
                                            

       

 
             VEC NAŠA ZNAČKA    VYBAVUJE       STUPAVA 
WinCITY Dane a odpady tl12016-10-14kl1  p. Schmidt, Ing. Javorský               14.10.2016 
   

Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame aktualizáciou programu WinCITY Dane a odpady 2016 
verzia V.2016.3a. 
 
Upozornenie 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2016 

verzia V.2016.3, V.2016.2, príp. V.2016.1. 
 

1. Archivácia programu WinCITY Dane a odpady 2016 

• Spustite program WinCITY Dane a odpady 2016 a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez 
položku Archivácia. Ukončite prácu s programom. 

 

2. Preinštalácia  programu WinCITY Dane a odpady 2016 verzia V.2016.3a 

• Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2016 potvrďte súbor preinst_dane_1603a.exe. Pre 
systém Windows 7, Windows 8 a Windows 10 kliknite na súbor preinst_dane_1603.exe pravým 
tlačidlom myši a dajte spustiť inštaláciu ako správca. Inštalačný program sa vás postupne spýta na cestu 
(neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte program nainštalovať a na ostatné potrebné údaje. O úspešnom 
ukončení inštalácie budete informovaní – potvrďte ho potom tlačidlom OK. 

 

3. Zmeny v programe WinCITY Dane a odpady 2016 verzia V.2016.3a 

• zobrazenie úhrad pokuty a sankčného úroku do prehľadov - položka Prehľady -> Daň z 
nehnuteľností - úhrady DzN -> výber "úhrad za predpis podľa rozdelenia DzN na  P/S/B, úhrad 
pokút a úrokov z omeškania" 

• vyhľadávanie podľa čísla známky za psa v záznamoch 
• doplnený sumár pre tlač zoznamu úhrad prevodu DzN P/S/B 
• dodatočná možnosť tlačiť posledné zmeny v programe WinCITY Dane a odpady v položke Servis -> 

Novinky v programe 
 

 
 

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, spojte sa prosím 
s technikom firmy TOPSET pánom Marianom Schmidtom na tel. č. : 02/60 421 272, mobil: 0917 109 403, email: 
podpora@topset.sk alebo s pánom Ing. Martinom Javorským na tel. č. : 052/38 10 184, mobil: 0948 036 709, 
email: javorsky@topset.sk . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
S pozdravom                                     Ing. Karol Lutonský 
                                                                                                                programátor, technická podpora 


