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Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2020 verzia V.2020.3 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2020 verzia V.2020.3.  
 
Aktualizácia obsahuje najmä aktualizáciu stavov pre 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 vytvárania doložiek o autorizácií EÚD pre rozhodnutia vytlačené v listinnej 
forme 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.2020.2 alebo verzii 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.2020.3  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2020 potvrďte súbor preinst_dane_2003.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.2020.3 

 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. Boli doplnené stavy EÚD:  Zaevidovaný 
(odoslanie registratúrneho záznamu je zaevidované, tzn. že sa bude odosielať - ešte nie je odoslaný), 
Vytvorený (IR odoslalo správu z fronty na ÚPVS), Vybavené (doložka autorizácie EUD vybavená – 
v registratúre je potrebné ešte vybaviť záznam s doložkou o autorizácii a následne sa do programu WinCITY 
Dane a odpady doplnia z registratúry dátumy prevzatia, právoplatnosti a splatnosti – je to konečný stav pre 
listinne vytlačené rozhodnutia). 

 Doplnené kontá pre viacerých užívateľov využívajúcich elektronické služby v programe WinCITY 
Dane a odpady. Každý užívateľ programu WinCITY Dane a odpady má možnosť nastaviť si svoje konto, ktoré 
využíva pre svoje účely v programe WinCITY Registratúra. 

 Doplnenie čísla bytu do adries daňovníkov a osôb, za ktoré sa platí poplatok za odpady. Číslo bytu 
sa následne tlačí v adrese - obálky, doručenky, rozhodnutia. 

 V zoznamoch pribudol nový zoznam - DzN, miestne dane a poplatok za odpady spolu. Tento 
zoznam umožňuje správcovi dane vytlačiť zoznam so sumárnymi údajmi prevodu z minulých období, predpisu 
na aktuálny rok, celkovou úhradou a aktuálnym preplatkom a nedoplatkom za všetky miestne dane a poplatok 
za odpady po výbere “ Záhlavie - pevné“. Potvrdením tlačidla „Záhlavie - výber“ je možné si  prevod, predpis, 
úhradu, preplatok a nedoplatok vybrať sumárne za ostatné miestne dane, poplatok za odpady a daň 
z nehnuteľností a rovnako celkový sumár týchto položiek u daňovníka pre všetky dane a poplatok za odpady. 

 Do prehľadu DzN – jednotlivo na zázname daňovníka pribudla položka s úľavami a jednotlivé 
prílohy DzN sú zoradené podľa predmetov dane a následne podľa parcelného čísla. 

 Pri zmene evidovanej, vypočítanej dane alebo oboch variant v prílohe položiek DzN (položka 
O/E/V) sa predpis DzN ihneď zmení podľa výberu. 



    

 Prepojenie na WinCITY Evidencia obyvateľov – doplnenie filtra pobytu občana. Vo formulári s 
výberom občanov pre vypĺňanie daňovníka alebo osoby, za ktorú sa platí poplatok za odpady pribudla možnosť 
filtrácie pobytu občanov. 

 Prepojenie na program WinCITY Evidencia obyvateľov – urýchlenie nájdenia záznamu občana. 
Program si pamätá posledné zoradenie a poslednú vyhľadávanú položku. 

 Spresnenie zoznamu úhrad – položka Predpis, ktorá je iba informatívna (k akému sa daný predpis viaže) sa 
nebude sumovať a doplnenie poznámky k predpisu. 

 Rozšírenie možností vzorových rozhodnutí. V programe sa nachádzajú dve vzorové rozhodnutia. Keby ste 
potrebovali pre svoju prácu ďalšie rozhodnutia, potom je možné využiť rozhodnutie pre daň za vjazd a 
zotrvanie vozidla v historickej časti a rozhodnutie za jadrové zariadenia (v týchto rozhodnutiach je možné 
zmeniť názov miestnej dane). 

 Do číselníkov v servise pribudol nový číselník Pokladnice. Tento číselník slúži na vytvorenie pokladní 
s rovnakým označením ako v programe WinCITY Pokladňa. Následne v zoznamoch úhrad je potom 
rozšírená možnosť filtrácie úhrad (ak sa uhrádzajú dane v programe WinCITY Pokladňa a pri využití 
prepojenia programov) pre druh platby „hotovosťou – z Pokladne“, kde je možné zobraziť úhrady 
v hotovosti iba pre jednu pokladňu – napr. pokladňa, ktorá vedie úhrady platobnou kartou a pod. 
 

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 2020.3  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 20.6.3135, verzia definícií vírusov: 200922-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 23.09.2020 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 23.09.2020 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

 

S pozdravom  

 

                                          Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                           programátor, technická podpora 


