
    

 

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12019-12-17kl1        p. Schmidt            17.12.2019 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2019 verzia V.2019.2 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2019 verzia V.2019.2. 
 
Upozornenie!!! 
 Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2019    

verzia V.2019.1c, 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.2019.2  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2019 potvrďte súbor preinst_dane_1902.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.2019.2 

 Doplnená bola nová archivácia bez nutnosti samostatnej inštalácie so zálohou na vybraný disk alebo 
adresár s možnosťou ukladania do úložiska dát, do ktorého sa súčasne s archiváciou ukladajú 
záložné kópie archivácie – môže to byť záložný disk, miesto na serveri, predvolený je podadresár programu 
ZÁLOHA. Výber úložiska dát (zobrazí sa celá cesta k vybranému adresáru, resp. priečinku) je v archivácii ako 
posledný výber zo zobrazených možností. Do úložiska dát sa zálohujú aj kópie archivácií pri ukončení programu. 
Tieto zálohy pri ukončení programu sa vykonávajú raz za deň. 

 Kontrola duplicity parciel. Zvlášť pre pozemky a zvlášť pre stavby (stavba môže mať rovnaké číslo parcely ako 
pozemok, ak nemá samostatné parcelné číslo) je doplnené upozornenie pre duplicitné číslo parcely s prihliadnutím 
na číslo katastra a register parcely. 

 V záznamoch bola na záložke Daňovník doplnená nová položka príznak pre dôchodcov, občanov v hmotnej 
núdzi (ďalej len HN), občanov s preukazom ZŤP a položka „DzN úľava“. Podľa položky „DzN úľava“ sa bude 
v roku 2020 pre týchto občanov môcť hromadne určiť iná skupina sadzieb DzN aj s doplnenou úľavou. 

 Možnosť hromadnej zmeny doplnenia príznaku pre dôchodcov podľa pobytu a roku narodenia. Hromadná 
zmena sa vykonáva v Servise -> Globálna zmena -> Doplnenie príznaku Dôch pre vybraných občanov. 

 Filtre výberu podmienok pre hromadnú korešpondenciu (ďalej len HK) spoločných rozhodnutí a dane z 
nehnuteľností a zoznamy dane z nehnuteľností boli doplnené o možnosť výberu dôchodcov, občanov 
v HN a ZŤP a ostatných občanov (okrem občanov v HN, ZŤP a dôchodcov) a o položku „DzN úľavy“. 

 Číselník na špecifikáciu príloh DzN (napr. pozemok určený na podnikanie, garáž na prenájom a pod.).  
Špecifikáciu je možné vložiť ako položku do prílohy DzN a hodnoty do číselníka sa dopĺňajú v Servise -> Číselníky 
-> Špecifikácie príloh DzN. Špecifikáciu je možné filtrovať v Zoznamoch –> Daň z nehnuteľností –> prílohy DzN. 
 

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.2019.2  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 19.7.3103, verzia definícií vírusov: 191214-0 
2) ESET Online scanner zo dňa 17.12.2019 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 17.12.2019 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

S pozdravom                                           Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                           programátor, technická podpora 


