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Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2017 verzia V.2017.2. 
 
Vážení zákazníci, 

v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY Dane a odpady 
2017 verzia V.2017.2, ktorý obsahuje Výkaz o dani z nehnuteľností na rok 2017 určený pre Rozpočtový 
informačný systém pre samosprávu (RISSAM výkazy). Papierová forma sa už na DataCentrum neposiela. 
 
Upozornenie!!! 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2017    

verzia V.2017.1  
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2017 

• Spustite program WinCITY Dane a odpady 2017 verzia V.2017.1 a zarchivujte dáta bežným postupom 
v hlavnom menu cez položku Archivácia. Následne odporúčame ešte spustiť Kontrolu databáz (Servis-> 
Globálna zmena->Kontrola databáz v programe). Po kontrole databáz ukončite prácu s programom. 

 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2017 verzia V.2017.2  

• Vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“, alebo v Prieskumníku vyberte CD mechaniku.  
• Pre inštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2017 potvrďte súbor preinst_dane_1702.exe na inštalačnom 

CD. 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 2017 verzia V.2017.2 

• Štatistický výkaz DzN 2017 pre RISSAM výkazy. Program obsahuje Výkaz o dani z nehnuteľností s 
exportom do súboru DZN.CSV, ktorý je potrebné naimportovať do RISSAM výkazov. Súbor DZN.CSV je 
možné vytvoriť v programe WinCITY Dane a odpady V.2017.2 položka Prehľady->Štatistický výkaz o DzN, 
po doplnení údajov o správcovi dane a určenia cesty, kde nájdete súbor DZN.CSV a potvrdením 
tlačidla OK. Potom je možné Výkaz o DzN za rok 2017 tlačiť do súboru DZN.CSV (tento následne podľa 
postupu v príručke naimportujete do RISSAMu), obrazovku, tlačiareň a do PDF súboru. Výkaz o DzN 
obsahuje aj sadzby DzN z roku 2018 - tie je potrebné si nastaviť v programe WinCITY Dane a odpady V.2018.1. 
Príručku predkladania výkazu do RISSAMU nájdete aj na CD - súbor DzN prirucka v1.PDF - POZOR!!! - 
príručka je pre výkaz za rok 2016, je potrebné vyberať v RISSAMe výkaz za rok 2017!!! 

• Nový zoznam daňovníkov s dlžnými sumami a preplatkami DzN za rok 2017, 2016. 2015 a starších rokov 
rozdelenými na pozemky, stavby a byty, pokút a úrokov z omeškania (Zoznamy -> Daň z nehnuteľností - správa 
dane -> daňovníkov s dlžnými sumami a preplatkami DzN (rozdelené na PSB aj z predchádz.rokov), pokút, ÚO) 

 
Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. 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, príp. môžete využiť 
nasledovné kontakty: 
• zástupca pre širšie okolie Rimavskej Soboty Ing. Ladislav Agócs, mobil: 0905 778 471, email: info@agocs.sk 
• zástupca pre Košice a okolie Ing. Loránt Ötvös, mobil: 0908 563 673, email: llorant@orangemail.sk 

 
Táto aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady V.2017.2  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 3556, vírusová databáza: 4793/15339  
2) ESET Online scanner zo dňa 23.01.2018 
3) AVAST Antivirus, verzia 17.9.2322, vírusová databáza: 180123-2 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. S pozdravom                              Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                                 programátor, technická podpora 


