
  

 

 

 
 

VAŠA ZNAČKA/ZO DŇA NAŠA ZNAČKA    VYBAVUJE STUPAVA 
  tl12021-12-20kl        Mgr. Šuvarová, p. Schmidt           20.12.2021 
 
Vec: Program WinCITY KATASTER verzia V.2021.1 
 
Vážení zákazníci, v rámci Zmluvy o aktualizácii programov Vám zasielame program WinCITY KATASTER 
verzia V.2021.1 so zmenami popísanými v bode č.3.  
Preinštaláciu programu vykonajte z inštalačného CD, len ak máte zakúpený tento program a používate 
jednu z predchádzajúcich verzií, t. j. preinštaláciu môžete vykonať po verzii V.2018.2. 
 

1. Preinštalácia  programu WinCITY KATASTER verzia V.2021.1 

 Ak inštalujete s priloženého CD vložte dodané CD do mechaniky, spustite ikonu „Tento počítač“ a 
v Prieskumníku si vyberte príslušnú CD mechaniku.  

 Pre preinštaláciu programu WinCITY KATASTER potvrďte súbor preinst_kat_2101.exe na inštalačnom CD 
alebo z miesta, kde je súbor uložený (napr. stiahnutý z internetu z našej webovej stránky www.topset.sk). 
Inštalačný program sa vás postupne spýta na cestu (neodporúčame ju zmeniť), kam si želáte program 
nainštalovať a na ostatné potrebné údaje. Po úspešnom ukončení inštalácie potvrďte tlačidlo OK. 
 
 
 

2. Program KATASTER V.2021.1 obsahuje nasledujúce úpravy: 

1. Rozšírenie prepojenia s programu WinCITY Dane a odpady v prípade viacerých KÚ. Doplnenie 
hlásenia s exportovanými údajmi z programu WinCITY Dane a odpady v prípade viacerých KÚ s možnosťou 
zobrazenia týchto údajov aj v iných KÚ, ktoré informuje o možnosti zobraziť exportované údaje po zmene 
aktívneho KÚ (výber KÚ v hlavnom menu) a potvrdením tlačidla s piktogramom programu WinCITY Dane a 
odpady na ovládacích prvkoch digitálnej mapy. 

2. Doplnenie podielu na výmere v m2 pre formuláre parciel registra C, E a stavby a pre tlačové 
výstupy parciel registra C, E a stavieb. 

3. Možnosť výberu tlače intravilánu alebo extravilánu parciel registra C a E pri výbere vlastníkov 
a ich nehnuteľností (v hlavnej ponuke programu WinCITY Kataster v položke Vlastníci). 

4. Pri importe dát pribudlo porovnanie stavu parciel registra C, E, stavieb a bytov a dát 
z predchádzajúceho importu. Toto porovnanie dát funguje pri automatizovanom importe dát a importe 
dát v Servise a možnosť tlače na tlačiareň, do súboru PDF alebo zobrazenia rozdielov na obrazovke v stavoch 
parciel registra C, E, stavieb a bytov ponúka program vždy po importe dát. Zmeny stavu parciel, stavieb a 
bytov sú rôzne - od zmeny LV, výmery, druhu parcely, zrušenia parcely až po zmenu vlastníka a jeho podielu. 

5. Porovnanie z importu dát je možné zobraziť aj dodatočne v Zoznamoch - v hlavnej ponuke 
programu WinCITY Kataster v položke Zoznamy -> Porovnanie aktuálnych dát s dátami z vybraného dátumu. 
Tu je okrem porovnania aktuálnych dát s predchádzajúcimi údajmi z katastra možné po viacerých importoch 
dát vyberať aj medzi dátumami údajov z katastra z rôznych období.  

6. V zoznamoch pribudla pri výbere podmienok pre tlač zoznamov parciel registra C a E aj 
možnosť tlače zoznamu parciel iba jedného vlastníka (v hlavnej ponuke programu WinCITY Kataster 
v položke Zoznamy -> parcely registra C alebo E -> položka Vlastníci k parcelám – tlačiť vlastníkov 
k parcelám – je potrebné potom doplniť položku Nar/IČO/RČ podľa toho, ako je vedená na katastri).  

7. V zoznamoch bol pridaný export do XLSX súborov s presnými názvami položiek v hlavičke. 
8. Farba pozadia digitálnej mapy a jej možná zmena. Pozadie mapy katastra sa zmenilo na tmavo šedú 

farbu a je ju možné ju meniť. Nastavenie farby je možné zmeniť v Ovládacích prvkoch digitálnej mapy -> 
tlačidlo Nastaviť mapu, GPS a rámik pre tlač (s piktogramom kladiva) -> položka Pozadie digitálnej mapy. 

 

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 tel. 
č. : 02/60 421 272, mobilné tel. č. : 0917 109 403, email: podpora@topset.sk. 
 
Táto aktualizácia programu WinCITY KATASTER 2021.1  bola testovaná tromi nasledovnými antivírovými programami: 
1) AVG ANTI-VIRUS Business, verzia 21.9.3209, verzia definícií vírusov: 211217-0 
2) ESET Online Scanner – deň vydania 20.12.2021 
3) VirusTotal Onlince – deň vydania 20.12.2021 
 
 

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.   
 
 

S pozdravom                        Ing. Karol Lutonský 

                                                                                                   programátor, technická podpora 


