
    

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA     VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12021-02-10kl        Mgr. Gašpárková, p. Schmidt            10.02.2021 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2021 verzia V.2021.2 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2021 verzia V.2021.2.  
 

Upozornenie!!! 
 Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2021      

verzia V.2021.1 
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2021 

 Spustite program WinCITY Dane a odpady 2021 a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez 
položku Archivácia.  

 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2021 verzia V.2021.2  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2021 potvrďte súbor preinst_dane_2102.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 2021 verzia V.2021.2 

 Možnosť prepojenia programu WinCITY Dane a odpady na programy WinCITY Účtovníctvo a 
WinCITY Pokladňa ručne pomocou dávok. Túto možnosť prepojenia si nastavíte v Servise -> 
Prednastavenie údajov, DzN a prepojenia v časti Prepojenie programov – tu si nastavíte typ prepojenia  
„ručne cez Servis“. Následne potom import z účtovníctva resp. pokladne a rovnako aj export údajov do  
účtovníctva resp. pokladne pomocou dávok vykonávate v Servise -> Export a import údajov. 

 Možnosť hromadného dopĺňania občanov, ktorí platia za odpady z programu WinCITY Evidencia 
obyvateľov v záznamoch (záložka ODPADY -> ďalej záložka Odpady za osoby  -> tlačidlo Hromadný 
import z EO). Dolu je možnosť zoradenia a označenia občanov podľa čísla súpisného alebo podľa ulice a čísla 
orientačného pomocou ktorej sa určuje, ako sa označia automaticky podľa adresy daňovníka občania 
z evidencie. Následne tlačidlom Doplniť alebo Nahradiť sa buď doplnia alebo nahradia záznamy občanov, za 
ktorých sa platí poplatok za odpady. Pri novom občanovi sa automaticky dopĺňajú aj dátumy platnosti od – do. 

 Pre zjednodušenie kontroly občanov, za ktorých sa platí poplatok za odpady sú doplnené 
zoznamy týchto občanov a zoznamy obyvateľov z programu WinCITY Evidencia obyvateľov 
(Zoznamy -> Osoby v poplatku za odpady). Zoznamy je možné vytlačiť vo formáte PDF aj XLS. 

 Bola pridaná nová globálna zmena - úľavy Poplatku za odpady pre občanov s príznakom Dôch, ZŤP, 
HN –odporúčame ju vykonať v spolupráci s naším technikom. 

 V rozhodnutiach pre ostatné miestne dane sa zobrazujú vo výpočtoch položky pre počty (ks, m2, 
m, ..) v stotinách (oproti pôvodným celým číslam) – napr. 3,65 m2. 

 V záznamoch je možné tlačiť pre obálky a doručenky v adrese daňovníka FO jeho údaje alebo údaje o 
zákonnom zástupcovi, pre PO potom obchodné meno alebo meno oprávnenej osoby. Podobne je možné vybrať 
si pri FO adresu trvalého pobytu, adresu v obci alebo adresu zákonného zástupcu. Pre PO je potom dostupná 
pre tlač obálky a doručenky adresa sídla spoločnosti, adresa oprávnenej osoby a adresa v obci. 
 

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 mobilné tel. č. : 0948 036 709 alebo pánom Marianom Schmidtom na mobilné tel. 
č. : 0917 109 403 alebo tel. č. : 02/60 421 272, email: podpora@topset.sk. 
 

Táto aktualizácia programu WinCITY Dane a odpady 2021.2  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 20.7.3140, verzia definícií vírusov: 210209-2 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 10.02.2021 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 10.02.2021 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

S pozdravom                                           Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                           programátor, technická podpora 


