
    

 

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12019-02-28kl1        p. Schmidt            28.02.2019 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1c 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1c. 
 

Upozornenie!!! 
• Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2019    

verzia V.2019.1b, V.2019.1a alebo V.2019.1  
 
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2019 

• Spustite program WinCITY Dane a odpady 2019 a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez 
položku Archivácia.  

 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1c  

• Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2019 potvrďte súbor preinst_dane_1901c.exe. 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 tlačidlom OK. 

 
3. Zmeny v programe WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.1c 

• Obnovená možnosť tlačiť naskenovanú pečiatku a podpis do rozhodnutí. Pri riadnom spoločnom 
rozhodnutí na štvordaň (DzN, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) a 
rozhodnutí na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady je pri jednotlivej tlači v 
záznamoch a v hromadnej korešpondencii doplnená možnosť tlače naskenovanej pečiatky a podpisu (súbory 
peciatka.jpg a podpis.jpg). Ak tieto súbory doposiaľ nemáte a želáte si túto možnosť využívať, potom Vám ich 
náš technik p. Schmidt pomôže z naskenovaných podkladov vytvoriť. Presnú polohu pečiatky a podpisu v 
rozhodnutiach určíte následne ľavým a horným okrajom ich polohy - pozrite si tlač rozhodnutia na obrazovke a 
postupným posúvaním ľavého a horného okraju si nastavíte ich presnú polohu bez nutnosti tlače na papier. 

• Doplnené vyhľadávanie v záznamoch daňovníkov podľa čísla súpisného na prílohe DzN. 
• Možnosť nastavenia zaokrúhľovania miestnych daní. Miestne dane sú zaokrúhľované na centy smerom 

nadol. Pre niektoré poplatky alebo nájomné si však prax vyžiadala aj iné spôsoby zaokrúhľovania. Preto sme 
doplnili možnosť zaokrúhľovania na centy smerom nahor alebo matematické zaokrúhľovanie na centy. Zmenu 
zaokrúhľovanie pre každú miestnu daň alebo poplatok si nastavíte v Servise -> Číselníky-> Názvy miestnych daní. 

• Kontrola variabilného symbolu (VS) na duplicitu. V zázname daňovníka pri vytváraní nového daňovníka 
alebo pri zmene VS sa kontroluje, či je už daný VS založený. Program umožní jeho duplicitu, ale upozorní správcu 
dane, že daný VS už existuje. Ďalej táto kontrola neumožní zadávanie nulového VS, pretože VS je dôležitý pre 
identifikáciu daňovníka pri rozhodnutiach, poštových poukazoch a identifikácii platieb. 
 
 

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. 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady V.2019.1c  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business Edition, verzia 18.8.3071, vírusová databáza: 190227-6  
2) ESET Online scanner zo dňa 28.02.2019 
3) AVAST Antivirus, verzia 19.1.2364, vírusová databáza: 190227-6 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

S pozdravom   

                                    Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                           programátor, technická podpora 


