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  tl12021-10-11kl        Mgr. Šuvarová, p. Schmidt            11.10.2021 
 

 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2021 verzia V.2021.3a 

 
Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2021 verzia V.2021.3a.  
 

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

verziu V.2021.3 
 
 
 
 

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.2021.3a  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2021 potvrďte súbor preinst_dane_2103a.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.2021.3a 

 Kontrola úložísk a export a import údajov pri použití prepojenia programov WinCITY Pokladňa 
a WinCITY Účtovníctvo – možnosť vypnutia tejto funkcie po kontaktovaní našich technikov. 

 
 

 Zmena štruktúry dát v záznamoch - číslo bytu na 5 znakov (číslo bytu pre trvalý pobyt, prechodný 
pobyt, adresu v obci, sídlo alebo miesto podnikania). Okrem čísla je možné do položiek s číslom bytu 
dopĺňať aj znaky – napr. číslo bytu 12/A. Zmena úzko súvisí aj so zmenou štruktúry dát v programe WinCITY 
Evidencia V.2021.1, prepojenia s týmto programom a importom údajov obyvateľov pre účely dane 
z nehnuteľnosti a poplatku za odpady. 
 
 

 Zväčšenie počtu položiek pre výber predpisu dodatočného rozhodnutia pre poplatok za odpady. 
 

 

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 Šuvarovou 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 2021.3a  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 21.8.3202, verzia definícií vírusov: 211007-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 11.10.2021 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 11.10.2021 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 

 

S pozdravom 

 

                                 

                   Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                           programátor, technická podpora 


