
    

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA     VYBAVUJE STUPAVA 
  tl2023-02-10kl1        Mgr. Rozsárová, p. Schmidt           10.02.2023 
 

Vec: Program WinCITY Dane a odpady 2023 verzia V.2023.2 

 

Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov vám zasielame CD s aktualizáciou programu WinCITY 
Dane a odpady 2023 verzia V.2023.2.  
 
Upozornenie!!! 
 Túto preinštaláciu je možné vykonať, len ak máte nainštalovaný program WinCITY Dane a odpady 2023      

verziu V.2023.1 
 

1. Archivácia programu WinCITY Dane a odpady 2023 

 Spustite program WinCITY Dane a odpady 2023 a zarchivujte dáta bežným postupom v hlavnom menu cez 
položku Archivácia.  
 
 
 

2. Preinštalácia programu WinCITY Dane a odpady 2023 verzia V.2023.2  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY Dane a odpady 2022 potvrďte súbor preinst_dane_2302.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 prevodu DzN zo starších období s rozpisom položiek, rok 2020, 2019, 2018, ... 2010. 
Zobraziť prevod zo starších období je možné v záznamoch daňovníka -> záložka DzN -> záložka Prevod DzN -> 
tlačidlo Prevod DzN zo starších období. Tu je možné ručne editovať položky prevodu DzN pre 
jednotlivé roky (prevod POZ, prevod STA, prevod BYT, dátum opravy a úhrada) s tým, že sumárna úhrada 
by mala sedieť s úhradou v záložke ÚHRADY. Zostavu prevodu DZN zo starších období je možné aj vytlačiť. 

 Doplnenie prevodu Poplatku za odpady zo starších období s rozpisom položiek, rok 2019, 2018, 
2017, ... 2010. Zobraziť prevod zo starších období je možné v záznamoch daňovníka -> záložka ODPADY -> 
záložka Prevod odpadov -> tlačidlo Prevod Odpady zo starších období. Tu je možné ručne editovať 
položky prevodu Poplatku za odpady pre jednotlivé roky (prevod, dátum opravy a úhrada) s tým, že 
sumárna úhrada by mala sedieť s úhradou v záložke ÚHRADY. Zostavu prevodu Poplatku za odpady zo 
starších období je možné aj vytlačiť. 

 V prílohe DzN pribudla položka pre zobrazenie predmetu prílohy DzN pozemkov, ktorý vypĺňa 
daňovník v daňovom priznaní – položka DP (nachádza sa hneď za prvou položkou Druh P/S/B). 

 Rozšírenie počtu desatinných miest sadzby poplatku za odpady na osobu a deň a sadzby na osobu 
a rok na päť desatinných miest (V Servise -> Sadzby Poplatku za odpady -> Sadzba na osobu a deň alebo 
rok). Upozorňujeme, že pri zmene sadzby je potrebná aj globálna zmena predpisu poplatku za 
odpady pre prepočítanie predpisov všetkých poplatníkov – tieto zmeny odporúčame vykonať s našou 
technickou podporou. Pri výpočte predpisu Poplatku za odpady na zázname daňovníka, resp. poplatníka sa už tiež 
zobrazí sadzba na päť desatinných miest (pre sadzbe č.0 – ručná sadzba je aj s týmto počtom desatinných miest 
editovateľná). 

 Rozšírenie počtu desatinných miest sadzby poplatku za odpady za jednotku objemu (V Servise -> 
Sadzby Poplatku za odpady -> Množstvový zber a zber na žetóny). Upozorňujeme, že pri zmene sadzby je 
potrebná aj globálna zmena predpisu poplatku za odpady pre prepočítanie predpisov všetkých 
poplatníkov – tieto zmeny odporúčame vykonať s našou technickou podporou. Pri výpočte predpisu Poplatku za 
odpady na zázname daňovníka, resp. poplatníka sa už tiež zobrazí sadzba na päť desatinných miest (pre sadzbe 
č.0 – ručná sadzba je aj s týmto počtom desatinných miest editovateľná). 

 Doplnenie novej globálnej zmeny – Zmena predpisu Poplatku za odpady pre osoby. Táto globálna 
zmena je určená na zmenu predpisu Poplatku za odpady pre jednotlivé osoby v záznamoch daňovníka -> záložka 



    

ODPADY -> záložka Odpady za osoby. Tieto predpisy sa zobrazujú v zozname osôb v rozhodnutí Poplatku za 
odpady (ak je táto položka zaradená do hlavičky tohto zoznamu). Rovnako je možné vymazať pri tejto globálnej 
zmene aj úľavy (v % alebo v eurách) pre menenú výšku predpisu - rovnako tieto zmeny odporúčame vykonať 
s našou technickou podporou. 

 Možnosť prednastavenia jednotlivých termínov splátok DzN na %. Celkový predpis DzN je možné 
percentuálne rozdeliť na daný počet splátok (doteraz sa tieto splátky delili s rovnakým pomerom). Zmeniť tieto 
splátky je možné v Servise -> Prednastavení údajov,  DzN a prepojenia -> tlačidlo Zmeniť % splátok DzN. Pri 
tejto zmene je potrebná aj globálna zmena predpisu DzN podľa úpravy sadzieb DzN (bez možnosti 
doplnenia % zníž.dane) pre prepočítanie predpisov DzN a pre jednotlivé termíny splátok všetkých 
daňovníkov – tieto zmeny odporúčame vykonať s našou technickou podporou. 

 Možnosť prednastavenia jednotlivých termínov splátok Poplatku za odpady na %. Celkový predpis 
Poplatku za odpady je možné percentuálne rozdeliť na daný počet splátok (doteraz sa tieto splátky delili 
s rovnakým pomerom). Zmeniť tieto splátky je možné v Servise -> Prednastavenie poplatku za odpady -> tlačidlo 
Zmeniť. Pri tejto zmene je rovnako potrebná aj globálna zmena predpisu Poplatku za odpady pre 
prepočítanie predpisov poplatku a pre jednotlivé termíny splátok všetkých poplatníkov – tieto zmeny 
odporúčame vykonať s našou technickou podporou. 

  Pripomíname možnosť doplnenia 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, sumu, na ktoré je vydané 
rozhodnutie a poznámku (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).  

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 . 
 

 

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 22.12.3264 (zostava 22.12.7558.771), verzia definícií vírusov: 230209-4 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 10.02.2023 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 10.02.2023 
 
 
 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov. 
 

 

 

S pozdravom  

 

                                          Ing. Karol Lutonský 
                                                                                                           programátor, technická podpora 

 

 

 

 

 

  


