
    

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA     VYBAVUJE STUPAVA 
  tl2022-11-30kl1        Mgr. Rozsárová, p. Schmidt            30.11.2022 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2022 verzia V.2022.3 

 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2022 verzia V.2022.3.  
 
Upozornenie!!! 
 Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2022      

verziu V.2022.2a, verziu V.2022.2 alebo verziu V.2022.1 
 

1. Archivácia a kontrola databáz programu WinCITY Dane a odpady 2022 

 Spustite program WinCITY Dane a odpady 2022 a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez 
položku Archivácia.  
 
 
 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2022 verzia V.2022.3  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2022 potvrďte súbor preinst_dane_2203.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 2022 verzia V.2022.3 

 Doplnenie QR kódov do interných aj externých rozhodnutí. QR kód pre platbu za 
rozhodnutie obsahuje IBAN účtu obce, BIC kód banky, konštantný symbol pre 
platbu (tieto informácie sú v Servise -> Prednastavení údajov,  DzN a prepojenia), VS pre 
platbu podľa druhu rozhodnutia, suma, na ktoré je vydané rozhodnutie 
a poznámka (rozpísané dane a poplatky, za ktoré je platba určená). Pre interné rozhodnutia 
sa tlačí QR kód pod hlavičkou rozhodnutia, v externých rozhodnutiach je možné umiestniť QR 
kód ľubovoľne (externé rozhodnutia sú vo formáte RTF, sú pripravené na čo najjednoduchšie 
používanie a editujú sa v prostredí programu MS Word).  
S úpravou rozhodnutí Vám ochotne pomôže naša technická podpora - kontakty sú na konci listu.   
Modul pre tlač rozhodnutí s QR kódmi je spoplatnený a pre informácie o tomto module kontaktujte 
prosím naše obchodné oddelenie spoločnosti TOPSET Solutions s.r.o.  tel.:  02 / 65 459 251, email: 
obchod@topset.sk . 

 Pri výpočte predpisu Poplatku za odpady bola doplnená nová položka – „Rozdeliť na splátky“. Ak sa 
doplní „N“, potom predpis sa zvýši v poslednej splátke o túto sumu (použitie pri dorubení poplatku). 

 Tlač vybraných osôb pre dodatočné rozhodnutia Poplatku za odpady. Pre osoby v dodatočnom 
rozhodnutí je určená položka „Dodatočné rozhodnutie“ - ak je "A", potom sa pre dodatočné rozhodnutie tlačia 
do zoznamu osôb, za ktoré sa platí tento poplatok iba tieto osoby – položka vo formulári pred tlačou „Tlačiť iba 
osoby označené pre dodatočné rozhodnutie“. 

 Do záložky „PRÍLOHY DzN“ pribudli položky „Rok“ – rok pre tlač externého rozhodnutia DzN pre 
predchádzajúce roky č.7 alebo č.8 a položka „Uzávierka zrušiť“ – zrušiť túto prílohu DzN po uzávierke. 

 Doplnenie možnosti zmeny názvu rozhodnutí Poplatku za odpady (napr. Rozhodnutie, Oznámenie o výške 
poplatku, Platobný výmer) a popisu "vyrubuje". 

 Externé rozhodnutia pre Daň z nehnuteľností - riadne č.3 až č.5, na predchádzajúce roky č.6 a č.7  
a dodatočné č.8 až č.10. 

 Externé rozhodnutia pre Poplatok za odpady - riadne č.1 až č.5 a dodatočné č.6 až č.10. 

 Externé rozhodnutia pre Miestny poplatok za rozvoj – rozhodnutia č.1 až č.10.  

 Externé rozhodnutia pre Miestne dane – rozhodnutia č.1 až č.10.  



    

 Externé rozhodnutia sú vo formáte RTF a editujú sa v prostredí programu MS Word. Možné je v nich 
dopĺňať tabuľky, rôzne druhy písma so zarovnávaním, dopĺňať rôzne naskenované obrázky ako erb 
s hlavičkou obce, pečiatka, naskenovaný podpis a pod. Rozhodnutia je možné nastavovať v Servise -> 
Rozhodnutia externé alebo priamo vo formulári tlače externého rozhodnutia na zázname občana potvrdením 
tlačidla „Zmeniť“. 

 Dokumentácia pre Externé rozhodnutia so všetkými položkami sa nachádza v Servise -> Rozhodnutia 
externé -> Dokumentácia – Externé rozhodnutia alebo v položke hlavnej ponuky programu Dokumentácie -> 
Externé rozhodnutia. 

 Doplnenie možnosti zmeny názvu rozhodnutí pre rozhodnutia Poplatku za odpady do pošty 
a registratúry. 

 Poukážky - správa pre adresáta - možnosť doplnenia individuálneho textu. 

 Elektronické služby - doplnenie možnosti tlače externých dokumentov (listov, formulárov a 
upomienok) pre DzN, miestne dane a poplatku za odpady spolu 

 Rozšírené Zoznamy -> Daň z nehnuteľností - správa dane -> s termínom splatnosti DzN k dátumu 
o možnosť tlačenia s prevodom DzN z minulých rokov 

 Okrem automatického doplňovania dátumov právoplatnosti a splatnosti rozhodnutí (ak tieto 
dátumy nie sú prázdne) pribudla možnosť prerátania dátumu právoplatnosti a splatnosti z dátumu 
prevzatia cez tlačidlo s piktogramom kalendára – záložka POŠTA + ES na zázname daňovníka. 
Pripomíname, že ak dátum právoplatnosti alebo splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok posunú sa 
tieto dátumy na prvý pracovný deň. 

 Do tlače v histórii korešpondencie na záložke POŠTA + ES záznamu daňovníka bol doplnený stĺpec 
Dátum právoplatnosti 

 
 

 

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. Andreou Rozsárovou 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 V.2022.3  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 22.9.3254, verzia definícií vírusov: 221128-4 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 30.11.2022 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 30.11.2022 
 
 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

 

 

S pozdravom  

 

                                          Ing. Karol Lutonský 
                                                                                                           programátor, technická podpora 
 

 

 

 

 

  


