
    

 

 
VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA     VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12020-03-23kl        Mgr. Gašpárková, p. Schmidt           23.03.2020 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2020 verzia V.2020.2 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2020 verzia V.2020.2.  
Aktualizácia obsahuje hlavne elektronické odosielanie rozhodnutí (elektronických úradných 
dokumentov - EÚD) cez program WinCITY Registratúra do elektronických schránok (e-schránok) 
fyzických a právnických osôb využitím rozhrania IR ÚPVS na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) 
a vytváranie doložiek o autorizácií EÚD pre rozhodnutia vytlačené v papierovej forme, následné 
spracovanie EÚD v programe WinCITY Dane a odpady - sledovanie prevzatia, právoplatnosti a 
spracovania  EÚD, stavu EÚD a ďalšie novinky popísané bode č.3. 
 
Upozornenie!!! 
 Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2020      

verzia V.2020.1  
 
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2020 

 Spustite program WinCITY Dane a odpady 2020 a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez 
položku Archivácia.  

 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2020 verzia V.2020.2  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2020 potvrďte súbor preinst_dane_2002.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 2020 verzia V.2020.2 

 Integrácia elektronických služieb do programu WinCITY Dane a odpady - elektronické odosielanie 
rozhodnutí (EÚD - elektronických úradných dokumentov) z programu WinCITY Dane a odpady cez 
program WinCITY Registratúra s využitím IR ÚPVS do elektronických schránok právnických a 
fyzických osôb na Ústrednom portáli verejnej správy. Následne je potom možné sledovať aktuálny stav 
EÚD (Prijaté ÚPVS, Prijaté ÚPVS-čaká na prevzatie, Doručené, Vytvorená doložka autorizácie EÚD, ...) 
v programe WinCITY Dane a odpady priamo na zázname daňovníka alebo hromadne spracovávať alebo 
sledovať v hlavnej ponuke programu WinCITY Dane a odpady v položke Elektronické služby. Rovnako je 
možné priamo v hlavičke záznamu daňovníka vidieť, či má PO alebo PO aktívnu e-schránku na ÚPVS a od kedy 
je  zaznamenaná v programe WinCITY Dane a odpady a či sa mu teda budú elektronicky zasielať rozhodnutia 
alebo sa daňovníkovi budú zasielať rozhodnutia v papierovej forme s následným generovaním doložiek 
o autorizácii z programu WinCITY Registratúra. 

 V hlavnej ponuke programu WinCITY Dane a odpady v položke Elektronické služby sa na konci výberu 
nachádza Prednastavenie elektronických služieb. Toto prednastavenie vykonáva technik spoločnosti 
TOPSET Solutions s.r.o. Okrem prepojení integrácie ES, ktoré Vám vykoná náš technik, je možné prednastaviť 
počet dní aktualizácie stavu EÚD a e-schránok pri spúšťaní programu WinCITY Dane a odpady (číslo 99 sa 
používa pre ručnú aktualizáciu EÚD a e-schránok). 

 Po nastavení integrácie v programe WinCITY Dane a odpady technikom spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o. je 
možné v programe WinCITY Dane a odpady tlačiť elektronicky rozhodnutia zo záznamu daňovníka cez 
tlačidlo Tlačiť a výberom príslušného rozhodnutia alebo hromadne v hlavnej ponuke programu WinCITY 
Dane a odpady - položka Elektronické služby a rovnako výberom rozhodnutí pre elektronické 
odoslanie.  Vo formulári pre tlač rozhodnutia (napr. spoločné rozhodnutie) je potrebné pri elektronickom 
odosielaní mať aktívnu možnosť Tlačiť – elektronické odosielanie do e-schránky. Potvrdením tlačidla OK 
sa vyexportuje rozhodnutie (vo formáte PDF) ako EÚD cez program WinCITY Registratúra s využitím IR ÚPVS 
do elektronickej schránky právnickej resp. a fyzickej osoby na Ústredný portál verejnej správy. Hromadné 
odosielanie rozhodnutí je podobné ako tlač rozhodnutí v hromadnej korešpondencii, len pri tlači musí byť 
aktívna možnosť Tlačiť – elektronické odosielanie do e-schránky. 



    

 Po odoslaní rozhodnutia sa jeho stav zobrazuje na záložke POŠTA+ES. Elektronické služby sú 
zvýraznené modrým riadkom, ostatná odoslaná pošta zostáva ako biely riadok. Po vyexportovaní rozhodnutia 
do programu WinCITY Registratúra sa vrátia hodnoty čísla spisu a podacieho čísla, ktoré vygeneruje 
registratúra podľa jej prednastavenia. Cesta k súboru obsahuje presnú cestu uloženia súboru na disku. Názov 
súboru pozostáva z dátumu, času a jeho poradia. Súbor je možné opätovne zobraziť cez tlačidlo PDF dolu pod 
zoznamom odoslanej pošty. Pod zoznamom odoslanej pošty je zobrazený aj stav EÚD. Ak je rozhodnutie 
doručené do e-schránky a daňovník si ho prevezme (stav Doručené), potom sa automaticky doplní aj dátum 
prevzatia, právoplatnosti (+30 dní) a splatnosti rozhodnutia (+ďalších 15 dní). 

 Stav spracovania elektronických úradných dokumentov (EÚD) je možné v hlavnej ponuke programu  
Elektronické služby. Tu je možné sledovanie prevzatia, právoplatnosti a spracovania EÚD podľa 
dátumov a stavu EÚD (Prijaté ÚPVS, Prijaté ÚPVS-čaká na prevzatie, Doručené, Vytvorená doložka 
autorizácie EÚD, ...). 

 V hlavnej ponuke programu  Elektronické služby sa nachádza ešte ručná Aktualizácia stavu spracovania 
elektronických úradných dokumentov (EÚD) a ručná Aktualizácia stavu e-schránok. Sú to hromadné 
funkcie, ktoré sa rovnako spúšťajú automaticky aj pri spustení programu (nastavenie v Prednastavení 
elektronických služieb). 

 Do dokumentácie v hlavnej ponuke programu WinCITY Dane a odpady bola doplnená nová 
dokumentácia Prepojenie programov a Elektronické služby- IRÚPVS s hore popísanými funkciami 
elektronických služieb aj s obrázkami 

 Do prehľadu DzN – jednotlivo na zázname daňovníka pribudli nové položky – číslo KÚ, register 
parcely, číslo súpisné, cena pôdy a ročná sadzba dane, pretože niektorí správcovia dane prikladajú tento 
prehľad k spoločnému rozhodnutiu. Prehľad sa dá tlačiť aj cez tlačidlo Tlačiť -> Prehľad DzN jednotlivo. 

 V zoznamoch Daň z nehnuteľností prílohy DzN pribudol filter pre skupinu sadzieb a register parcely (C alebo E). 
 V Servise -> Sadzby DzN od skupiny sadzieb č.2 pribudol stĺpec s percentuálnym znížením DzN. Je to 

preto, aby sa pre DzN mohla vygenerovať hromadne percentuálna úľava pre určitú skupinu občanov 
(dôchodcovia, občania v HN alebo ZŤP). 

 V Servise -> Globálna zmena -> Skupina sadzieb DzN pre občanov s príznakom Dôch, ZŤP, HN alebo 
iným občanom s pribudla možnosť hromadného doplnenia sadzby aj s % zníženia dane, ktoré je 
prednastavené v predchádzajúcom prednastavení Sadzby DzN. 

 Pre tlač spoločných rozhodnutí pribudla možnosť vytlačiť rozhodnutie so všetkými daňami, ktoré sú 
v spoločnom rozhodnutí (DzN, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) – 
položka Počet strán / dane  doplnením písmena V vo formulári tlače spoločného rozhodnutia na záznamoch 
alebo pri hromadnej tlači alebo elektronickom zasielaní do e-schránok. 

 V Servise - > Prednastavenie údajov,  DzN a prepojenia pribudla možnosť vypnutia kontroly duplicity 
parciel v prílohách DzN – položka Kontrola duplicity parciel 

 V zázname daňovníka vo výpočte poplatku za odpady pribudla možnosť výpočtu zostávajúcich počtu 
dní. Potvrdením tlačidla s piktogramom kalendára pred počtom dní (mesiacov) sa zobrazia dátumy od – do aj 
s výpočtom zostávajúcich dní a potvrdením tlačidla OK sa doplnia do výpočtu.  

 V tlačive daňového priznania pre FO aj PO sa v prípade, že adresa trvalého pobytu u FO alebo sídlo PO 
obsahuje číslo orientačné aj súpisné číslo, tlačí ulica spolu s číslom orientačným do kolónky ulica (číslo 8) 
a do kolónky číslo (číslo 9) sa tlačí číslo súpisné 
 

Vážení zákazníci, ak by ste mali s inštaláciami, alebo nainštalovanými programami nejaké problémy, radi vám 
poskytneme odbornú pomoc a poradíme. Spojte sa prosím s technickou podporou firmy TOPSET Solutions s.r.o. pani 
Mgr. Soňou Gašpárkovou na tel. č. 02/65 459 255 alebo 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 2020.2  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 19.7.3103, verzia definícií vírusov: 200319-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 23.03.2020 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 23.03.2020 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

 

S pozdravom  

 

                                          Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                           programátor, technická podpora 


