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DANE A POPLATKY OD 01.01.2007 (DaPo)

  SPOLOČNÝ MODUL PROGRAMU

1.0 ÚVOD 11
Modul  Dane a  poplatky (ďalej  len  DaPo)   rieši  spracovanie  miestnych  daní  a  poplatkov  (daň 

z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty,...,miestny poplatok za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad) podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a ostatných poplatkov ktoré obec vyberá 
vrátane vodného a stočného.

DaPo je neoddeliteľnou súčasťou programového balíka KEO (adresár \EO) a nepracuje samostatne 
bez základného modulu. Je priamo prepojený na modul  Register  obyvateľov (RO)  a  register pozemkov 
(RP).  Z evidencie  obyvateľov  program  preberá  občanov,  ktorí  sú  potenciálnymi  platiteľmi  daní  a 
poplatkov. Z RO vie zobraziť počet obyvateľov na určitej adrese ako aj počet psov či už podľa držiteľa psa 
alebo podľa adresy. Z evidencie pozemkov je možné využiť aktualizované súbory z katastrálneho úradu 
pre kontrolu parciel/stavieb/bytov pri dani z nehnuteľností.

Samotný modul DaPo je fyzicky umiestnený v adresári EO08x a jeho podadresároch.

Predchádzajúce  verzie  programu DaPo (do  v6.45b)  boli  umiestnené  v adresári  EO08 a  jeho 
podadresároch.  Do tejto  nižšej  verzie  programu  viete  vstúpiť  zo základnej  ponuky  KEO,  keď 
potvrdíte voľbu KEO / Dane a poplatky / Dane a poplatky do 31.12.2006. Popis verzie daní a 

poplatkov do 31.12.2006 nie je predmetom tejto príručky. V aktuálnej príručke nájdete len základný popis 
programu Dane a poplatky od 01.01.2007 (v čase písania dokumentácie verzie v6.48).

1.1 Konvencie použité v programe
V príručke sú používané konvencie, s ktorými je potrebné sa zoznámiť. V prípade, že sa bude text 

odvolávať  na určitú  podponuku,  jednotlivé  ponuky  budú  oddelené  tzv.  lomítkom (  /  )  napr.  Servis  /  
Parametre  spracovania  /  Spoločné  parametre. Keď  v texte  bude  zobrazená  cesta  k určitému  súboru, 
podadresáre budú oddeľované tzv. spätným lomítkom ( \ ), napr.: \EO \EO08x \DATA \Par2dp01.000.

Upozornenia  na dôležité  okolnosti,  príklady  a  poznámky  k určitým  častiam  v príručke  budú 
zvýraznené grafickými symbolmi a odlišným typom písma.

-klasická poznámka k textu - tip / príklad - dôležité upozornenie

1.2 Popis základnej ponuky daní a poplatkov
Modul Dane a poplatky vychádza zo spoločného spojovacieho modulu pre jednotlivé subsystémy 

daní, ktoré sú uložené v samostatných podadresároch. Samotný spojovací modul daní obsahuje ponuku 
pre vstup do spomínaných subsystémov (Daň z nehnuteľností, Miestne dane a poplatok, Ostatné poplatky, 
Vodné a stočné). Okrem toho sú v ňom definované niektoré spoločné časti programu (napr. tlač zloženiek), 
parametre a číselníky, ktoré sú využívané vo viacerých moduloch.

Spoločnými parametrami sú napríklad údaje obecného úradu: názov, adresa, číslo účtu atď. Tieto 
údaje stačí raz zadať v spoločných parametroch a budú zobrazené v hlavičke platobného výmeru 
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na daň z nehnuteľností ako aj vo výmeroch na komunálny odpad a drobný stavebný odpad, hoci tieto 
výmery sú definované v dvoch rôznych podprogramoch.

Hlavná ponuka DaPo sa skladá z nasledovných položiek:
1. MIESTNE DANE A POPLATOK   – rieši evidenciu predpisov a platieb miestnych daní  (okrem 

dane z nehnuteľností) a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad . 
2. DAŇ  Z     NEHNUTEĽNOSTÍ   –  evidencia  dane  z pozemkov,  dane  zo stavieb  a  dane  z bytov  a 

nebytových priestorov v bytovom dome.
3. OSTATNÉ POPLATKY   – ostatné poplatky zadané obcou, ktoré nie sú deklarované v zákone č. 

582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad.

4. VODNÉ A STOČNÉ   – evidencia vodomerov a odberateľov,výpočet vodného a stočného.
5. POŠTOVÉ PEŇAŽNÉ POUKAZY R|S   – evidencia a tlač zloženiek generovaných z jednotlivých 

subsystémov alebo ručne zadaných.
6. ČÍSELNÍKY A PARAMETRE   – číselníky ako spoločný súbor daňovníkov a poplatníkov, základná 

úroková sadzba NBS, spoločné parametre programu.
Prvé štyri  voľby hlavnej  ponuky DaPo (Miestne dane a poplatok,...,Vodné a stočné) znamenajú vstup 
do konkrétnej subúlohy programu. Každému z týchto štyroch bodov je venovaná  v príručke samostatná 
kapitola. Na tomto mieste ich preto preskočíme a budeme sa venovať len bodom 5 a 6. Keďže voľba č. 6. 
obsahuje základné parametre a dôležité číselníky, začneme v opačnom poradí, teda s bodom číslo 6.

1.2.1 Číselníky a parametre
V tejto časti  programu nájdete spoločné číselníky a parametre programu DaPo. Medzi spoločné 

číselníky  patria  súbor  daňovníkov  a  poplatníkov  a  súbor  základnej  úrokovej  sadzby  Národnej  banky 
Slovenska potrebný pre výpočet sankčného úroku. 

1.2.1.1 Daňovníci a poplatníci
Základným spoločným súborom daňovníkov a poplatníkov v DaPo je h3dp09.000. Umiestnený je 

v adresári \EO\EOCS\. Do tohto súboru sa daňovníci a poplatníci môžu dostať z dvoch miest. Automaticky 
zo súboru  \EO\EOCS\Obyvatel.000,  ktorý  je  kópiou  kartotéky  dospelých  v RO,  alebo  zo súboru 
\EO\EOCS\Popl.000, ktorý je databázou daňovníkov a poplatníkov mimo RO. Spoločný súbor h3dp09.000 
vznikne spojením týchto dvoch súborov Obyvatel.000 a Popl.000. Samotné spojenie týchto dvoch súborov 
a  aktualizácie  spoločného  číselníka  daňovníkov  a  poplatníkov môžete  tiež  vyvolať  potvrdením voľby 
Osvieženie súboru daňovníkov.

Keď má daňovník kartu aj v evidencii obyvateľov aj v kartotéke daňovníkov a poplatníkov 
mimo  RO,  prioritu  majú  údaje  v súbore  Popl.000,  teda  mimo  RO.  To  znamená,  že 
v spoločnom súbore daňovníkov a poplatníkov ako aj  na všetkých výstupných tlačových 

zostavách bude zobrazená tá adresa daňovníka, ktorá je na karte mimo RO. 

Keď  obec  nemá  licenciu  na Register  obyvateľov,  prípadne  z nejakého  iného  dôvodu  nemá 
naplnenú databázu obyvateľov, je potrebné doplniť každého daňovníka do tohto číselníka ručne 
ako daňovníka mimo register. 

Doplniť nového daňovníka mimo RO môžete cez voľbu  ../Dane a poplatky od 01.01.2007 / Číselníky a  
parametre / Daňovníci a poplatníci /  Nový daňovník mimo register.  Podľa toho, či sa jedná o fyzickú 
osobu alebo právnickú osobu, môžete potvrdiť príslušnú podponuku programu. Program následne ponúkne 
prázdny formulár FO alebo PO ako vidíte na obrázkoch 1.a  a 1.b. Popis údajov na týchto formulároch je 
jednoznačný, nepotrebuje ďalší komentár.
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Pri údaji  Obec  je  zobrazený  fialový  štvorček.  Tento  symbol  vo všetkých  dátových  formulároch 
v programe  DaPo  znamená  možnosť  odskoku  do nadriadeného  číselníka  a  prevzatia  položky 
z daného súboru.  Na tento odskok slúži  kombinácia klávesov  Shift+F7.  V našom prípade je to 

vstup do číselníka obcí.

Kým  spoločný  súbor  daňovníkov  a  poplatníkov  je  prázdny,  voľba  Prehľad  daňovníkov  a 
poplatníkov je neprístupná. Doplnením aspoň jedného daňovníka, či už automaticky z RO alebo ručne 
mimo RO sa sprístupní aj táto voľba z ponuky. Po potvrdení prehľadu daňovníkov a poplatníkov program 
ponúkne zoznam evidovaných (potenciálnych) daňovníkov implicitne v abecednom poradí podobne ako 
na obr.č.2. 

Najdôležitejšie funkcie dostupné pri zozname daňovníkov sú zobrazené na poslednom 25. riadku 
obrazovky na svetlomodrom pozadí. Po stlačení niektorého z klávesov Ctrl, Alt, Shift sa tento posledný 
riadok  aktualizuje  a  program  ponúkne  ďalšie  funkcie  nadefinované  na funkčné  klávesy  v kombinácii 
s aktuálne zatlačeným klávesom Ctrl/Alt/Shift.

Medzi preddefinované funkcie patria:
F2 – nový : vyvolá ponuku nového daňovníka mimo RO. Keď vyberiete FO alebo PO a potvrdíte 
klávesom Enter, program ponúkne prázdny formulár ako na obr.1a alebo 1b. 
F3 – hľad : spustí  vyhľadávanie  podľa triediaceho  kľúča  (implicitne  podľa názvu  organizácie, 
priezviska a mena).  
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 Obr.1a - Nový daňovník – Fyzická osoba Obr. 1b - Nový daňovník - Právnická osoba

Obrázok 2: Spoločný súbor daňovníkov a poplatníkov
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F5 – tr   : zmena triediaceho kľúča, keď chcete niekoho nájsť podľa RČ alebo IČO. 
F7 – zost : zoznam daňovníkov (príp. podmnožiny) vo forme tlačovej zostavy v takom poradí, ako 
sú triedené na obrazovke.
F8 – popl : založenie karty daňovníkovi z evidencie obyvateľov aj v kartotéke mimo register. Keď 
daňovník  takúto  kartu  už  má,  dôjde  k aktualizácii  údajov na jeho karte  mimo register  podľa evidencie 
obyvateľov.
F10 – detail : detail  karty daňovníka.  Keď sa  jedná o daňovníka z RO,  objaví  sa  zjednodušená 
karta obyvateľa z RO, v opačnom prípade sa objaví karta FO/PO ako na obr.1a alebo 1b. rozšírený o údaj 
Vyradiť.  Práve tento posledný údaj slúži na vyradenie daňovníka z evidencie mimo RO. Stačí hodnotu 0 
prepísať na 1.
Ctrl+F4 – zmena FO <->PO : keď chcete zmeniť daňovníkovi mimo RO kartu z FO na PO a 
naopak.
Alt+F4 – filter : pre prípad, keď chcete mať zobrazenú len konkrétnu podmnožinu daňovníkov.

Kartu  daňovníka  mimo register  obyvateľov  je  možné  stlačením  F10-detail  editovať.  Môžete 
na karte daňovníka údaje zmeniť, prípadne celú kartu vyradiť. Kartu daňovníka z RO stlačením 
F10 môžete len prezerať. Tieto údaje je možné aktualizovať len v registri obyvateľov.

1.2.1.2 Základná úroková sadzba NBS
Základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska je číselník potrebný pre výpočet sankčného 

úroku v programoch Daň z nehnuteľností a Miestne dane a poplatok. Obsahuje základné úrokové sadzby 
v percentách  platné  od 01.01.1993.  Tieto  sadzby  môžete  vytlačiť  stlačením  F7.  Keď  dôjde  k zmene 
základnej úrokovej sadzby NBS, novú sadzbu môžete doplniť do tabuľky stlačením F2. Stačí zadať dátum 
odkedy nová sadzba platí a aktuálnu úrokovú sadzbu v %.

1.2.1.3 Spoločné parametre
Medzi spoločné parametre patria základné údaje úradu, ktoré využíva program napríklad pri tlači 

platobných výmerov alebo zloženiek. Keď ste používali program Dane a poplatky do 31.12.2006, tieto 
parametre Vám program automaticky doplnil zo starého programu pri prvom spustení Daní a poplatkov 
od 01.01.2007.  Údaje  sú  fyzicky  uložené  v súbore  Par2dp01.000,  ktorý  je  umiestnený  v adresári 
\EO\EO08x\DATA.

1.2.1.4 Lokálne parametre užívateľa
Na rozdiel od spoločných parametrov, ktoré ako už aj z názvu vyplýva, sú spoločné pre všetkých 

používateľov  daní  a  poplatkov,  lokálne  parametre  užívateľa  sa  vzťahujú  len  na aktuálne  prihláseného 
používateľa DaPo. V tomto súbore sú uložené napríklad meno zodpovednej osoby a telefónne číslo,  ktoré 
je  zobrazené  aj  v hlavičke  platobných  výmerov.  Iné  meno  a  telefónne  číslo  môže  byť  v hlavičke 
platobných výmerov, ktoré bude tlačiť pani Nováková, prihlásená do programu KEO pod heslom Nov, 
ako pán Majoroš pod svojim heslom. 
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Okrem kolóniek Vybavuje a Číslo telefónu je tu ešte jeden logický údaj Verzia výmeru pre Tlačový 
manažér  pre PC  FAND  ?  Implicitne  tento  parameter  je  nastavený  na  N(ie).  Keď  z KEO  tlačíte 
cez program Tlačový  manažér  pre PC FAND,  zmeňte  tento  logický  údaj  na A(no).  Program ponúkne 
upravený platobný výmer na daň z nehnuteľností alebo na ostatné miestne dane a poplatok za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad. Tieto výmery sú prispôsobené možnostiam tlače cez TM .

Chcete tlačiť platobné výmery na daň z nehnuteľností  cez Tlačový manažér,  lokálny parameter 
Verzia výmeru pre TM pre PC FAND nastavený na A(no) a platobný výmer vyjde namiesto dvoch 
strán na tri. V takomto prípade zmeňte v Tlačovom manažéri Faktor Y na -20%.

1.2.1.5 Parametre tlačových zostáv
Najdôležitejším parametrom tlačových zostáv je  Logická dĺžka strany pre zostavy. Štandardne je 

tento parameter nastavený na  64  (implicitná hodnota pre tlač na kancelársky papier formátu A4). Riadi 
stránkovanie zostáv. Tlmočí programu, že pri generovaní tlačovej zostavy koľko riadkov má dať na jednu 
stranu a kedy má zostavu odstránkovať a pokračovať na ďalšej strane.

Ďalšími logickými parametrami sú  Zostavu zobraziť zo súboru *.rpt  a  Povoliť úpravu tlačových 
zostáv.  Tieto  parametre  musia  byť  nastavené  na A(no)  v tom prípade,  keď  chcete  upravovať  šablóny 
tlačových  zostáv.  Môžete  chcieť  niečo  dopísať  do odôvodnenia  platobného  výmeru  a  všetky  výmery 
s týmto odôvodnením vytlačiť. Podobné zmeny šablóny tlačových zostáv sú možné len v prípade, keď tieto 
dva parametre sú nastavené na A(no). 

Rovnaké parametre tlačových zostáv nájdete vo všetkých subúlohách DaPo. Je teda možné mať 
nastavenú inú dĺžku strany pre zostavy v programe Daň z nehnuteľností a vo Vodnom a stočnom. Alebo 
v jednom module povoliť úpravu tlačových zostáv a v druhom zakázať. Skôr to má význam pri sieťovej 
verzii KEO, kde jednotlivé subsystémy využívajú na viacerých pracovných staniciach, ktorým sú pripojené 
rôzne typy tlačiarní.

1.2.1.6 O programe
Na tomto  mieste  nájdete  číslo  aktuálnej  verzie  programu,  meno,  telefónne  číslo  a  adresu 

elektronickej pošty autora, ako aj popis zmien a opráv vykonaných v posledných verziách programu.

1.2.1.7 Šablóny exportu
Nastavenie tlače v prostredí KEO (DOS) do zložitejších formulárov môže znamenať v konkrétnych 

prípadoch dosť ťažko riešiteľný problém. Existujú ale programy, ktoré v prostredí Windows® túto úlohu 
výrazne  zjednodušia.  Napríklad  program  FORMEDIK  od  firmy  RKSoft  je  tiež  vyvinutý  špeciálne 
na takéto účely. Obsahuje množstvo preddefinovaných šablón a dokáže načítať údaje do týchto formulárov 
z pripravených textových súborov (*.csv, *.txt). Práve pre komunikáciu s programom FORMEDIK boli 
do programu  DaPo  doplnené  šablóny  exportu.  Takéto  šablóny  sú  momentálne  tri:  poštové  peňažné 
poukazy U (R alebo S) a platobný výmer na daň z nehnuteľností.  Pri tlači platobných výmerov na daň 
z nehnuteľností  alebo zloženiek si  môžete  zvoliť namiesto generovania  tlačovej  zostavy export údajov 
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Obr. č. 4. Lokálne parametre užívateľa
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do súboru  CSV/TXT  stlačením  klávesu  F10.  Následne  tieto  údaje  môžete  načítať  do programu 
FORMEDIK a tlačiť zloženky z tohoto programu v prostredí MS Windows®.

Cez šablóny exportu môžete prispôsobiť existujúce šablóny konkrétnym požiadavkám. Vyžaduje to 
ale hlbšie znalosti z oblasti databáz. 

1.2.2 Poštové peňažné poukazy R|S
Voľba programu Poštové peňažné poukazy R|S slúži na evidenciu a tlač zloženiek (PPPUR alebo 

PPPUS). Údaje do databázy zloženiek môžete doplniť buď generovaním z pripravených predpisov alebo 
ručne. Generovanie zloženiek v podprogramoch vyvoláte stlačením kombinácie klávesov Alt+F3 pri tlači 
platobných výmerov. 

V programe Miestne dane a poplatok nie každý druh dane sa vyrubuje platobným výmerom a 
v Ostatných poplatkoch tlač platobných výmerov vôbec nie je k dispozícii. Preto do týchto modulov 
je doplnená ďalšia voľba Generovanie zloženiek z predpisov.

Máte spustený program Daň z nehnuteľností. Naplnili ste súbor zloženiek cez voľbu KEO / Dane a 
poplatky /  Dane a poplatky od 01.01.2007 / Daň z nehnuteľností  /  Tlačové zostavy / Platobné 
výmery, rozhodnutia / Platobné výmery stlačením Alt+F3. Teraz chcete tlačiť zloženky. Nemusíte 

kvôli tomu opustiť program Daň z nehnuteľností a vrátiť sa do spojovacieho modulu DaPo. Stačí prejsť 
na Daň z nehnuteľností / Tlačové zostavy / Tlač zloženiek. Tlač zloženiek podobným spôsobom nájdete aj 
v ostatných podprogramoch. Názov voľby sa môže mierne líšiť. To, že táto voľba je vytiahnutá do hlavnej 
ponuky spojovacieho modulu DaPo na jednej strane demonštruje to, že je jedno z ktorého subsystému sú 
generované zloženky, program ich ukladá do toho istého súboru. Ďalej znamená, že stačí  prispôsobiť 
tlačovú zostavu ku konkrétnej tlačiarni len raz a bude tlačiť rovnako zo všetkých modulov. Posledným 
dôvodom, prečo je tlač zloženiek priamo v základnej ponuke DaPo je to, že to tak bolo aj v programe 
Dane a poplatky do 31.12.2006.

Spustíme teda voľbu KEO / Dane a poplatky / Dane a poplatky od 01.01.2007 / Poštové peňažné  
poukazy  R|S.  Keď  v súbore  zloženiek  máme  nejaké  údaje,  program  ponúkne  zoznam  natypovaných 
zloženiek.  Na obrázku č.5  je  už  zoznam pripravených  zloženiek  čakajúcich  na tlač. Keď je  databáza 
prázdna,  zobrazí  sa  formulár  pre prípravu  novej  zloženky.  Prázdny  formulár  pre ručný  zápis  nových 
poštových peňažných poukazov vidíme na obrázku č.6.

Súbor zloženiek je napojený na spoločný súbor daňovníkov a poplatníkov (h3dp09). Pred údajmi 
IČO a RČ Odosielateľa  je zobrazený fialový štvorček. Keď stlačíte Shift+F7 na týchto údajoch, program 
ponúkne súbor daňovníkov. Po nájdení požadovaného záznamu v číselníku a potvrdení klávesom  Enter 
program automaticky doplní priezvisko, meno a adresu odosielateľa z h3dp09.
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Obrázok 5: Zoznam pripravených zloženiek



DANE A POPLATKY                                                                                                                                                                                                        KOMPLETNÁ EVIDENCIA OBCÍ 

V zozname zloženiek čakajúcich na tlač medzi adresou odosielateľa a sumou je stĺpec Úloha. Tento 
údaj  je  buď prázdny (keď zloženka  bola  doplnená do databázy ručne),  alebo  obsahuje  fyzický  názov 
programového modulu, z ktorého bola zloženka generovaná. Môže teda obsahovať nasledovné hodnoty:

● EO085   – Miestne dane a poplatok, 
● EO086   – Daň z nehnuteľností
● EO087   – Ostatné poplatky
● EO0871 – Vodné a stočné

Posledný stĺpec označený aj červeným trojuholníkom slúži na výber záznamu(-ov) pre hromadné akcie ako 
tlač zloženiek (F8), export údajov (F10) alebo preddefinované hromadné zmeny údajov (Shift+F4). Keď 
stlačíte  napríklad F8 pre tlač zloženiek,  program vygeneruje  tlačovú zostavu zo záznamov,  ktoré majú 
v poslednom stĺpci nstavenú hodnotu A. Hodnota A je implicitné nastavenie. V prípade, že nie je označený 
žiaden záznam pre výber, program aplikuje požadovanú funkciu na aktuálny riadok. Teda na ktorom stojí 
kurzor. Pri práci so zloženkami sú dostupné nasledovné akcie:

F2 – nov  : nová zloženka. Prázdny formulár pre ručné doplnenie novej zloženky (ako na obr.č.6).  

F3 – hľ   : spustí vyhľadávanie podľa triediaceho kľúča (implicitne podľa odosielateľa).
F4 – par  : parametre tlače zloženiek. Na tomto mieste sa nastavuje, či tlačíte PPPUR alebo PPPUS, 
                             či na zloženke sú alebo nie sú predtlačené údaje ako názov a adresa obecného úradu 
                             (adresáta), číslo účtu, konštantný symbol. Či má program tieto údaje tlačiť alebo nemá.
F5 – tr   : zmena  triedenia.  Keď  chcete  mať  zobrazený  zoznam  zloženiek  podľa adresy  alebo 
                             podľa názvu úlohy, z ktorej boli generované namiesto implicitného zobrazenia. 
F7 – menu : všetky  vyššie  a  nižšie  popísané  funkcie  a  možnosti  pri tlači  zloženiek  sústredené 
                             do jednej ponuky.
F8 – zost : tlačová  zostava  zloženky.  Generuje  zostavu  pre tlač  podľa nastavených  kritérií  (F4) 
                             v požadovanom  poradí  (F5)  pre vybratú  časť  zoznamu.  Teda  tie  záznamy,  ktoré 
                             v poslednom stĺpci majú hodnotu A.
F9 – o(d)zn:označiť / odznačiť celý zoznam. Hromadná zmena výberu pre tlač. Voľba Odznačiť celú 
                             podmnožinu  nastaví  pre všetky  záznamy Výber   na  N(ie).  Označiť  celú  podmnožinu 
                             naopak nastaví na každom riadku  Výber  na A(no).  Zmeniť označenie zloženiek  nastaví 
                             Výber  na opačnú  hodnotu.  Teda  hodnotu  A  zmení  na N  a  naopak.  Posledná  voľba 
                             Zoznam označených zloženiek generuje opis záznamov vybratých pre tlač.
F10– exp  : export  údajov.  Namiesto  generovania  tlačovej  zostavy  uloží  údaje  do spojovacieho 
                             súboru (*.csv, *.txt) podľa nastavených parametroch v šablóne exportu. Tieto parametre 
                             exportu  môžete  vyvolať  stlačením  Ctrl+F10.  Keď  súbor  s rovnakým  názvom  už 
                             predtým  existoval,  pri  exporte  (F10)  bude  prepísaný.  Pripojiť  požadované  záznamy 
                             na koniec už existujúceho súboru môžete stlačením Alt+F10 – export+.

10

Obrázok 6: Príprava novej zloženky
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Ctrl+Y – zruš: vymazanie aktuálneho záznamu zo súboru zloženiek

Alt+F2 – adresy: tlač adries na obálky alebo štítky.
Alt+F4 – filter: nastavenie  podmnožiny  zobrazených  záznamov.  Keď  potrebujete  vytiahnúť 
                      zo zoznamu  napríklad  ručne  natypované  zloženky,  zloženky  generované  z jednotlivých 
modulov (DN, MD, OP alebo VaS) alebo zloženky fyzických či právnických osôb. 

Shift+F4 – hromadné  zmeny: umožňuje  hromadnú  aktualizáciu  niektorých  údajov  ako  je 
                          konštantný  symbol,  variabilný  symbol,  špecifický  symbol,  číslo  účtu,  meno  a  adresa 
                          adresáta, správa pre adresáta. Okrem toho môžete vybratú skupinu záznamov aj vymazať.
Shift+F10 – detail:ručné editovanie údajov zloženky

Akcie ako F8 – Zostava, F9 – o(d)znač, F10 – Export,  Shfift+F4 – Hromadné zmeny program 
vykonáva na označených záznamoch. Okrem výberu ale akceptuje aj nastavevenú podmnožinu 
(Alt+F4 – Filter). To znamená, že Vy môžete mať výber nastavený na A na všetkých záznamoch, 

ale keď ako filter si nastavíte podmnožinu právnickych osôb a následne stlačíte F8, program vygeneruje 
len zloženky PO. Hoci  v kompletnej  databáze zloženiek máte označené aj  zloženky FO, nepatria ale 
do aktuálne nastavenej podmnožiny záznamov.

11



MIESTNE DANE A POPLATOK                                                                                                                                                KOMPLETNÁ EVIDENCIA OBCÍ

  MIESTNE DANE A POPLATOK  (MD)
2.0 ZÁKLADY PROGRAMU

2.0.1 Základný popis 22
Táto  časť  programu vychádza  zo zákona  č.  582/2004 Z. z.  o miestnych  daniach  a  miestnom 

poplatku za   komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon  o miestnych  daniach).  Rieši  výpočet  a  evidenciu  týchto  miestnych  daní  a  poplatkov,  evidenciu 
platieb, tlač platobných výmerov a ďalších tlačových zostáv. V aktuálnom podprograme z miestnych daní 
ustanovených v zákone o miestnych daniach môžete spracovávať nasledovné:

1. Daň za psa (§22 - §29)
2. Daň za užívanie verejného priestranstva (§30 - §36)
3. Daň za ubytovanie (§37 - §43)
4. Daň za predajné automaty (§44 - §51)
5. Daň za nevýherné hracie prístroje (§52 - §59)
6. Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (§60 - §66)
7. Daň za jadrové zariadenie (§67 - §76)
8. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (§77 - §83)

V zákone  o miestnych  daniach  okrem  vyššie  uvedených  daní  a  poplatkov  sú  ustanovené  ešte  daň 
z nehnuteľností a daň z motorových vozidiel. Daň z nehnuteľností, ktorú môže obec ako správca dane tiež 
ukladať,  je  riešená  v samostatnej  subúlohe  (Daň  z nehnuteľností  –  kapitola  č.3).  Daň  z motorových 
vozidiel je daňou, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, preto nie je riešená v programe KEO.

Poradové čísla miestnych daní a poplatku, ktoré sú uvedené v číslovanom zozname týchto daní, 
používa aj program vo svojom základnom číselníku. Keďže číslo dane v číselníku je deklarované 
na štyri znaky, v súbore sú doplnené z ľava nuly. Napr. daň  za psa má číslo 0001 a poplatok 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo 0008.

Program je uložený v adresári \EO\EO08x\EO085\ a údaje v \EO\EO08x\EO085\DATA\.

2.0.2 Postup práce s programom - zjednodušene
Tento  zjednodušený  pohľad  slúži  k pochopeniu  práce  s programom.  Moduly  DaPo  obsahujú 

nasledovné voľby:

1/Príprava 
Vo voľbe 1-PRÍPRAVA nahrávate  nové  predpisy daňovníkom za aktuálne  zdaňovacie  obdobie 

alebo ako nedoplatky za predchádzajúce roky.

2/Aktualizácia
V aktualizácii môžete natypované predpisy vyhľadávať, opravovať a v prípade potreby aj zrušiť. 

V aktualizácii ďalej zaznamenávate aj platby a sankcie.

3/Prezeranie údajov (listovanie)
V listovaní si môžete vyhľadávať a prezerať údaje.  Neumožňuje pripravovať nové predpisy ani 

vykonávať zmeny v údajoch.
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4/Tlač
V tejto  časti  získate  z naplnených  údajov  tlačové  zostavy.  Zostavy  môžu  byť  preddefinované 

(výmery,  prehľady atď.),  alebo  dočasne  generované  podľa vlastných  požiadaviek  (Zostavy  definované 
používateľom).

5/Požiadavky
Na tomto mieste môžu byť špeciálne doplnky podľa požiadaviek užívateľa, ktoré nie sú súčasťou 

oficiálnej verzie programu.

6/Číselníky a parametre
Miesto  pre základné  parametre  a  číselníky  programu,  ktoré  riadia  výpočet  miestnych  daní  a 

poplatkov (sadzby, termíny splátok, zníženie dane atď). 

7/Zálohovanie
Vytvorenie bezpečnostnej kópie databázy prípadne obnova údajov z archívneho súboru.

Keďže základná ponuka je rovnaká aj  v subsystémoch Daň z nehnuteľností  a Ostatné poplatky, 
tento základný popis platí aj pre tieto moduly a v ďalších kapitolách už uvedený nebude.

2.1 ČÍSELNÍKY A PARAMETRE
Správne nastavenie číselníkov a parametrov je základnou podmienkou korektného výpočtu 
miestnych  daní.  Venujte  preto  patričnú  pozornosť  k nastaveniu  týchto  parametrov  a 

číselníkov.  Vzhľadom na to,  že  tieto  súbory majú  pre program mimoriadny  význam,  aj  výklad 
začneme  ich popisom.

2.1.1 Číselník daní a poplatkov (Cis4mp00)
Základným číselníkom programu Miestne dane a poplatok je číselník daní a poplatkov, fyzicky 

reprezentovaný súborom Cis4mp00.  Z tohto  súboru  program preberá  sadzbu dane  a  ďalšie  nastavenia 
potrebné pre výpočet. Každá položka číselníka je jednoznačne určená údajmi číslo a  typ. Každé číslo dane 
(poplatku) je teda rozšíriteľné o typ dane. To znamená, že rovnaká daň môže byť definovaná viacerými 
sadzbami. 

V neupravenom číselníku  dodanom pri čistej  inštalácii  programu sú  preddefinované  len  riadky 
0001 01 Daň za psa a  0008 01 Miestny poplatok za komunálne odpady a d.s.o. Sú to najčastejšie obcou 
ukladané miestne dane. Miestne dane majú fakultatívny charakter a povinnými sa stávajú až ich zavedením 
vo všeobecne záväznom nariadení obce. Poplatok za odpad je povinným poplatkom. 
 

Ako na obrázku č.7. vidíme, vedľa čísla dane je ešte dvojciferný údaj (01) – typ dane. Potom nasleduje 
názov dane, sadzba za jednotkové množstvo a ľubovoľná poznámka (P). Toto ale nie je všetko, čo tento 
číselník  obsahuje.  Ostatné  údaje  a  parametre  dane získate  otvorením detailného zobrazenia  (F10).  Až 
v detailnom zobrazení je možné zmeniť tieto údaje. 
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● Číslo, typ,  názov a sadzba dane (poplatku) v Sk a poznámka   – jednoducho prepíšte údaj ktorý 
potrebujete zmeniť, napríklad sadzbu. Do poznámky viete vstúpiť stlačením klávesu Insert.

● Cyklus generovania nového predpisu   – z dostupných možností sa využívajú hodnoty R-ročne a  D 
alebo  aj  prázdny  údaj  –  jednorázový  poplatok.  Pri prechode  na nový  rok  program  preberá 
z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia len predpisy cyklické (napr. R). Jednorázové nie. 

● Spôsob zaokrúhľovania dane (poplatku za     odpad)   – miestne dane sa zaokrúhľujú na celé koruny 
nahor,  preto  je  tam  H.  Ostatné  možnosti  sú  zobrazené  na predposlednom  riadku  obrazovky 
(D,M,5).

● na     počet  desatinných  miest   –  keďže  podľa zákona  zaokrúhľovanie  je  na celé  koruny,  počet 
destinných miest je 0. Pri 1 by program zaokrúhľoval na jedno desatinné miesto a pri -1 na celé 
desiatky.

● Typ sadzby (Y-rok, D-deň, h-hodina)   – či má program pri výpočte vynásobiť ZákladDane x Sadzba 
ešte počtom dní (D) alebo počtom hodín (h).

● Sadzba za     množtvový zber   – tento parameter je len na formulári pre poplatok za odpad. 
● Vynásobiť základ dane s     počtom osôb   – len pre daň za ubytovanie
● Vyrubuje sa platobným výmerom (A/N)   – ďalší logický údaj. Určuje, či má program generovať 

platobné výmery na aktuálnu daň alebo nie. 
● Deliť  daň  (poplatok)  na     splátky   –  keď  chcete,  aby  program  delil  daň  (poplatok)  podľa nižšie 

uvedených kritérií na splátky, nastavte A(no), v opačnom prípade N(ie).
● Deliť na     splátky nad ….... Sk   – sem môžete doplniť hraničnú sumu. Má význam len vtedy, keď 

predchádzajúci údaj je nastavený na A(no).
● Podľa    - sem môžete doplniť číselný kód termínov splátok alebo cez  Shift+F7  môžete preniesť 

priamo z číselníka. Číselník termínov splátok je popísaný v ďalšej časti príručky (kap.2.1.4.).
● Dátum splatnosti  vypočítať ako   – z ktorého dátumu má vychádzať program pri výpočte dátumu 

splatnosti.
○ r – dátum doručenia výmeru
○ o – obdobie od
○ d – obdobie do
○ v – dátum vystavenia
○ p – konštantný (pevný) dátum

● pevný dátum splatnosti   – sem môžete vložiť požadovaný konštantný dátum splatnosti. Má význam 
len vtedy, keď predchádzajúci údaj má nastavenú hodnotu p – konštantný dátum.

● + počet dní   – koľko dní pripočítať k vyššie nastavenému dátumu.  
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● Pomernú časť dane počítať podľa   – M – mesiacov (napríklad daň za psa) alebo D – počtu dní, 
prípadne vôbec nepočítať.

Nový  záznam  do číselníka  viete  doplniť  stlačením  F2.  Program  ponúkne  menu  s číslami  daní.  Stačí 
klávesom  Enter-om potvrdiť požadovanú  daň  a  môžete  zadávať  údaje  do prázdneho  formulára  ako 
na obr.č.8.  Vymazať  konkrétny záznam môžete  stlačením  Ctrl+Y.  Vymazať  program dovolí  len v tom 
prípade, keď s daným číslom a typom dane nemáte natypované predpisy. V opačnom prípade program 
vypíše Aktuálny záznam obsahuje podriadené vety a nevymaže z číselníka.

2.1.2 Číselník zníženia poplatku (Cis4mp01)
V tomto súbore môžu byť definované rôzne úľavy, zníženia dane (poplatku). Zníženie môže byť 

stanovené buď pevnou sumou alebo v percentách. Každá položka číselníka je jednoznačne určená údajom 
Kód. Pri inštalácii programu súbor obsahuje dva záznamy. Tieto záznamy sú pre užívateľa zamknuté. Prvý 
záznam má kód  00 a znamená daň (poplatok) bez zníženia. Druhý preddefinovaný záznam má kód 99 a 
názov  Kompatibilita so starou verziou. Keď použijete kód 99, program nechá na Vás akú úľavu zadáte 
do karty predpisu. Bol doplnený do číselníka skôr kvôli prevodu údajov zo starej verzie programu (dane a 
poplatky do 31.12.2006).  Preto sa odporúča tento kód používať len vo vynímočných prípadoch.  Nový 
záznam do číselníka viete doplniť stlačením F2. Na obrázku č.9 je číselník, do ktorého je vložený záznam 
zníženia dane o 50%.  Vymazať záznam môžete  stlačením  Ctrl+Y.  Program nedovolí  vymazať  riadky 
s kódom 00 a 99. Nedovolí vymazať ani ostatné zníženia, keď daný kód zníženia sa používa v predpisoch.

2.1.3 Spoločné parametre (Par4md01)
Na tomto mieste sa zadávajú parametre, ktoré sú spoločné pre program Miestne dane a poplatok. 

Medzi tieto spoločné parametre patria konštantný symbol, variabilný symbol, číslo konania a logický údaj  
Menu tlačových zostáv a platieb pri príprave. 

Variabilný  symbol  môže  byť  definovaný  kódom z intervalu  0..2.  Číslo  väčšie  ako  2  znamená 
nulový variabilný symbol. Kód 0 znamená 00000+  cDokl  . Pre dane, ktoré sa vyrubujú platobným výmerom 
cDokl  je  číslo platobného výmeru,  pre ostatné  znamená poradové číslo  dane (poplatku).  Pri  nastavení 
hodnoty  na 1,  tvar  variabilného  symbolu  bude  ROK(YYYY)+0+cDokl.  Napríklad  pre číslo  platbného 
výmeru  00123  v roku  2007  znamená  variabilý  symbol  2007000123.  Ďalší  možný  tvar  variabilného 
symbolu má kód  2 a znamená vzorec  85+0+rok(YY)+cDokl.  Číslo 85 je odvodené z fyzického názvu 
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programu Miestne dane a poplatok (eo085.rdb). Vyššie uvedený príklad pri kóde 2 znamenal variabilný 
symbol 8500700123.

Podobným spôsobom môže aj číslo konania obsahovať kódy z intervalu 0..2. Určuje, že aké číslo 
konania  bude zobrazené na platobných výmeroch.  0 -  prázdne číslo  konania a  1 -  číslo  platobného 
výmeru.  Keď zadáte typ  2,   na všetkých platobných výmeroch bude zobrazené rovnaké číslo konania 
z kolónky fix.

Posledný  parameter  Menu  tlačových  zostáv  a  platieb  pri príprave  bol  doplnený  do programu 
vo verzii  v6.47.  Určuje,  či  pri nahrávaní  predpisov  má  alebo  nemá  program ponúknuť  menu  pre tlač 
platobných  výmerov  alebo  nahrať  úhradu.  Keď  hromadne  zadávate  predpisy  na začiatku  roka, 
vyskakovacie menu môže skôr brzdiť pri práci. Vtedy je lepšie mať nastavenú hodnotu N(ie). Nastaviť 
na A(no) má význam už v priebehu zdaňovacieho obdobia. Niekto príde nahlásiť napríklad nového psa, 
môžete daňovníkovi po uložení nového predpisu rovno nahrať platbu bez opustenia prípravy.  

2.1.4 Termíny splátok (Cis4mp05,Cis4mp06)
Číselník  termínov  splátok  v pravom slova  zmysle  nie  je  jeden  číselník.  Pozostáva  zo súborov 

Cis4mp05 a Cis4mp06.  Cis4mp05 je  nadriadeným súborom, obsahuje  hlavičku termínov s poradovým 
číslom a pomocný popis. Jemu podriadený Cis4mp06 obsahuje skutočné dátumy a percentá. Ak chcete 
použiť tieto termíny splátok, je potrebné zadať jeho dvojciferný kód. Konkrétny druh dane v číselníku 
miestnych  daní  a  poplatkov  (kap.  2.1.1)  môže  byť  napojený  na nadriadený  súbor  Cis4mp05  práve 
cez spomínaný  kód.  Ako  aj  na obr.č.8.  vidno,  vedľa  kolónky  pre údaj  podľa  je  fialový  štvorček 
signalizujúci väzbu na číselník. 

Keďže termíny splátok sú vo dvoch súboroch, ich formulár sa skladá tiež z dvoch častí. Na ľavej strane je 
hlavný Cis4mp05,  v ktorom je  jednoznačný dvojciferný  kód termínov a  popis.  Vo formulári  na pravej 
strane  evidujete  skutočné  termíny  a  percentuálnu  časť  z celkovej  dane.  Funkčné  klávesy  zobrazené 
na poslednom riadku obrazovky platia v tej časti číselníka, na ktorej strane je kurzor. Kurzor na opačnú 
stranu formulára  dostanete  stlačením klávesu  Tab.  Nový záznam vložíte  stlačením  F2  a  kombináciou 
Ctrl+Y riadok vymažete.

2.1.5 Daňovníci a poplatníci
Spoločný súbor daňovníkov a poplatníkov je podrobne popísaný v kapitole 1.3.1.1. 

2.1.6 Zmena obdobia
Ako už aj z názvu vyplýva, cez túto voľbu sa viete dostať do daní z iných zdaňovacích období. 

Túto možnosť budete môcť využiť len po prechode do roku 2008. Spracovávate teda už obdobie 2008 a 
potrebujete nájsť daň / platbu z roku 2007. Stačí zadať obdobie 2007. Potom keď budete chcieť vrátiť 
spracovanie do aktuálneho zdaňovacieho obdobia, zadáte 2008. 

Takáto zmena obdobia je úspešná len vtedy, keď požadované zdaňovacie obdobie už je (bolo) 
spracúvané v tomto programe. 
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2.1.7 Prechod na nový rok
Druhá možnosť ako sa dostať do ďalšieho zdaňovacieho obdobia je prechod na nový rok.  Aby 

používatelia nespúšťali omylom túto voľbu skôr ako bude potrebné, je dostupná len 45 dní pred koncom 
aktuálneho zdaňovacieho obdobia. Na rozdiel od zmeny obdobia, ktorá dovolí vstúpiť do rozpracovaného 
roku, prechod na nový rok naopak do predtým nespracúvaného obdobia. Program okrem zmeny obdobia 
vykoná nasledovné akcie:

● preberie číselníky a parametre zo starého roku
● generuje nové predpisy daní a poplatkov (ročné) podľa predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia
● neuhradené predpisy a sankcie presunie medzi nedoplatky
● všetky dane a poplatky uloží aj do archívu daní a poplatkov

V programe Dane a poplatky do 31.12.2006 bolo zvykom zmeniť v číselníku sadzby a dátumy 
splatností  ešte  pred spustením  prechodu  na nový  rok.  Tým  sa  dosiahlo  to,  že  program 

generoval predpisy na nový rok už s aktualizovanými sadzbami.  Keďže program Dane a poplatky 
od 01.01.2007 údaje ukladá do súborov po rokoch, zmeny v číselníkoch a parametroch robte v tom 
zdaňovacom  období,  na ktoré  sa  vzťahujú.  Číselníky  a  parametre  si  aktualizujte  teda  až 
po prechode na nový rok.

V programe Dane a poplatky od 01.01.2007 údaje sú ukladané po rokoch. Súbor platieb bude mať 
názov stále platby, len koncovka pre rok 2007 bude 007 a 008 pre rok 2008. Pri prechode na nový 
rok program nastaví nové cesty pre súbory. Tieto súbory sú v danom okamihu  prázdne. Potom 

program vykoná vyššie uvedené kroky (prevod číselníkov,  generovanie predpisov...)  a celkom logicky 
nepreberie platby (tie ostanú v súbore platieb za predchádzajúci rok). Z toho vyplýva, že súbor platieb 
po prechode ostane prázdny.

2.2 PRÍPRAVA
Vo voľbe 1-PRÍPRAVA nahrávate  nové  predpisy daňovníkom na aktuálne  zdaňovacie  obdobie 

alebo ako nedoplatky za predchádzajúce roky.

2.2.1 Nový predpis na aktuálny rok
Nové  predpisy  do programu viete  vložiť  dvojakým spôsobom.  Hromadne,  spustením prechodu 

na nový rok (kap.2.1.7 - ale len cyklické dane a poplatky) alebo ručne po jednom. Môže napr. vzniknúť 
nový daňový subjekt alebo nová daňová povinnosť  aj v priebehu roka (nadobudnutie psa, nový nevýherný 
hrací prístroj atď.). Pre ručné natypovanie nového predpisu slúži práve voľba  Nový predpis na aktuálny 
rok.  Postup nahrávania  nového predpisu je rozdelený do dvoch krokov. Najprv sa zadáva IČO a rodné 
číslo daňovníka a číslo a typ dane alebo poplatku. Tieto údaje je možné prebrať aj z príslušných číselníkov 
(daňovníci  a  poplatníci  ako  aj  číselník  daní  a  poplatkov)  stlačením Shift+F7 na príslušných  údajoch. 
Po zadaní čísla a typu dane program ponúkne druhú časť formulára. Táto druhá časť je odlišná pre rôzne 
druhy daní  a  poplatkov.  Iné údaje sú potrebné pre určenie dani za psa ako pri poplatku za komunálne 
odpady a  drobné  stavebné odpady.  Na obrázku  č.12  je  zobrazený  formulár  na poplatok  za komunálny 
odpad. Ostatné formuláre sú v prílohe. 

● Sadzba   – sadzba v Sk z číselníka daní a poplatkov
● Počet  osôb  /  Ukazovateľ   –  počet  osôb  v domácnosti  alebo  ukazovateľ  dennej  produkcie 

podľa zákona o miestnych  daniach.  Pre ostané druhy miestnych  daní  sa  popis  môže líšiť  (napr. 
počet psov atď.). V širšom slova zmysle je to základ dane. Stlačením  F9 –  pocObyv je možné 
vyvolať zoznam bývajúcich na adrese daňovníka z evidencie obyvateľov.

● Koefic   – koeficient ustanovený obcou. Podľa §79 ods. 4 zákona 582/2007 Z.z. o miestnych daniach 
a  miestnom  poplatku  za komunálne  odpady  a  drobné  stavebné  odpady  v znení  neskorších 

17



MIESTNE DANE A POPLATOK                                                                                                                                                KOMPLETNÁ EVIDENCIA OBCÍ

predpisov. Týmto koeficientom je vynásobený súčin Sadzba x Základ. Keď zadáte 0, aj celkový 
predpis bude 0.

● Obdobie Od, Do   – obdobie, na (za) ktoré sa daň vyrubuje. Z týchto údajov program počíta pomernú 
časť  dane.  Sú zobrazené aj  na platobných výmeroch.  Pri ročných poplatkoch program ponúkne 
dátumy 01.01.200x a 31.12.200x. V ostatných prípadoch aktuálny dátum.

● Úľavy   – zadávate len dvojciferný kód podľa číselníka zníženia poplatku (kap.2.1.2). Do číselníka 
môžete vstúpiť stlačením Shift+F7.  Zníženie v Sk je automaticky vypočítané programom (okrem 
prípadu, keď kód je nastavený na 99). Kód 00 znamená bez zníženia.

● Predpis   –  vypočítaný  predpis  miestnej  dane  /  poplatku.  Pri štandardnom  nastavení  číselníka 
miestnych daní je zaokrúhlený na celé koruny nahor.

● Dátum vystavenia   – dátum natypovania nového predpisu. Program ponúkne systémový dátum.
● Doruč. vým   – dátum doručenia výmeru. Môže mať vplyv aj na výpočet dátumu splatnosti (viď. 

Kap. 2.1.1 - Číselník daní a poplatkov).
● P.č.     dane   – poradové číslo dane. Jednoznačné päťciferné číslo automaticky doplnené programom.
● Dátum  splatnosti   –  dátum  splatnosti  predpisu.  Je  vypočítaný  z vyššie  uvedených  dátumových 

údajov podľa toho, ako je nastavený číselník daní a poplatkov.
● VarSymb   – variabilný symbol. Podľa spoločných parametrov (kap. 2.1.3) 
● SpSymb   – špecifický symbol. Ako špecifický symbol program doplní súpisné číslo. 
● Poznámka   – ľubovoľná poznámka ku karte predpisu.
● Charakter zmeny   – štandardne program ponúkne 00 – oprava. Ostatné kódy 01 – vznik a 02 – zánik 

majú špeciálny význam pri prechode na nový rok a generovaní nových predpisov.
○ 00 – oprava : predpisy s kódom 00 aj v ďalšom zdaňovacom období budú mať rovnaké dátumy 

od a do ako v aktuálnom roku. Bude aktualizovaný teda len rok.
○ 01 –  vznik  :  kód 01  znamená,  že  v ďalšom zdaňovacom období  na karte  predpisu  nebude 

obdobie ako v aktuálnom roku,  ale celý rok od 01.01.200x do 31.12.200x.
○ 02 – zánik : keď daný predpis nechceme mať v evidencii v budúcom roku. Prechod na nový rok 

predpisy s kódom 02 vynechá. 

Daňovník Vám ako správcovi miestnych daní písomne oznámi, že mu vzniká daňová povinnosť 
k dani za psa dňa 01.04.2007. V zdaňovacom období 2007 mu vypočítate daň za psa (pomernú 
časť  dane)  na obdobie  01.04.2007-31.12.2007.  Do kolónky  obdobie  od/do  zadáte  dátumy 

01.04.2007 a 31.12.2007. Ako charakter zmeny mu doplníte 01 – vznik. Program vypočíta pomernú časť 
dane  na  rok  2007.  Pri prechode  na nový  rok  bude  daňovníkovi  vygenerovaný  nový  predpis  na celé 
zdaňovacie obdobie od 01.01.2008 do 31.12.2008 a charakter zmeny  aktualizovaný na 00 - oprava. 
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Keby bol v roku 2007 použitý kód 00, aj v roku 2008 by figurovali na karte predpisu dátumy 01.04.2008 a 
31.12.2008 a program by znova vypočítal len pomernú časť dane. 

Po doplnení  charakteru  zmeny a  uložení  nového záznamu program ponúkne prázdny formulár. 
Najprv teda prvú časť, kde zadávate údaje o daňovníkovi a číslo a typ dane a následne druhú časť ako 
na obrázku č. 12. 

Po uložení nového záznamu automaticky naskočí prázdny formulár vtedy, keď parameter  Menu 
tlačových  zostáv  a  platieb  pri príprave  je  v spoločných  parametroch  nastavené  na N(ie). 
V opačnom  prípade  najprv  nasleduje  menu  s možnosťami  od  tlače  platobného  výmeru  až 

po úhradu. Až po stlačení klávesu Esc a opustení menu ponúkne program prázdny formulár.

2.2.2 Príprava poplatku za uplynulé roky
Miesto  pre ručné  natypovanie  nedoplatkov  z predchádzajúcich  rokov.  I keď  program  databázu 

nedoplatkov  sleduje  a  automaticky  aktualizuje  pri prechode  na nový  rok,   môže  sa  stať,  že  takýto 
nedoplatok budete  potrebovať doplniť  ručne.  Formulár  nedoplatku na rozdiel  od formulárov miestnych 
daní je univerzálny a rovnaký pre všetky druhy daní a poplatkov. Z údajov, ktoré sú vo formulári, bližšie 
popíšeme len údaj  Platby staré.  Slúži na evidenciu čiastky, ktorú daňovník z celkového predpisu zaplatil 
ešte v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Následne program vypočíta Zostatok na začiatku obdobia 
ktorý je rozdielom celkového predpisu a údaja platby staré. Zostatok na začiatku obdobia potom program 
ponúkne pri platbách na zaplatenie.

2.3 AKTUALIZÁCIA
V tejto časti programu si aktualizujete už natypované predpisy,  zaznamenávate platby. Neplatné 

záznamy môžete tiež vymazať. Obsahuje ďalej pomocné funkcie ako je údržba súborov alebo reindexácia.

2.3.1 Predpisy na aktuálny rok
Slúži  na aktualizáciu  predpisov  aktuálneho  zdaňovacieho  obdobia.  Program  ponúkne  všetky 

natypované miestne dane a poplatky. Zoznam predpisov je triedený podľa daňovníkov. Zo širokej ponuky 
preddefinovaných možností vyberieme len tie najdôležitejšie:

● F3 –  rýchle  vyhľadávanie  v zozname predpisov podľa aktuálneho triediaceho kľúča  (implicitne 
podľa mena)

● F5 – zmena triedenia (podľa IČO, RČ, adresy, čísla dane...)
● F7 – menu, všetky dostupné funkcie a možnosti integrované do jednej ponuky.
● F8 –  nový  sankčný  úrok.  Otvorí  prázdny  formulár  pre zadanie  sankčného  úroku.  Výpočtu 

sankčného úroku a popisu údajov vo formulári SÚ bude venovaná samostatná podkapitola pri dani 
z nehnuteľností (kap. 3.3.1.2). 

● F9 – počet bývajúcich na adrese daňovníka. Ak je naplnená databáza obyvateľov v RO a aktuálny 
daňovník  má  kartu  v evidencii  obyvateľov,  program  zobrazí  zoznam  bývajúcich  na aktuálnej 
adrese. 

● F10 –  detailné  zobrazenie  predpisu.  Po stlačení  klávesu  F10  program  ponúkne  formulár  ako 
na obrázku č.12 s naplnenými údajmi.  Keď potrebujete  nejaký údaj  opraviť (napr.  počet  osôb), 
jednoducho  príslušný  údaj  prepíšete,  zatvoríte  detailné  zobrazenie  (Esc)  a  pri dotaze  Uložiť  
zmeny ? potvrdíte možnosť Áno.

● Ctrl+Y – zrušenie predpisu. Kombinácia klávesov Ctrl a Y vymaže aktuálny riadok v zozname len 
v tom prípade, keď poplatok nebol ešte uhradený.

● Alt+F4 – filter, zobrazenie určitej podmnožiny predpisov. Keď Vás zaujímajú napríklad len dane a 
poplatky konkrétneho daňovníka alebo určitý druh dane.
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● Shift+F6 – rôzne tlačové zostavy ako platobný výmer, predpisy a nedoplatky daňovníka alebo 
potvrdenie o zaplatení.  

2.3.2 Nedoplatky za predchádzajúce roky
Podobným  spôsobom  ako  predpisy  aktuálneho  zdaňovacieho  obdobia  môžete  opravovať  aj 

nedoplatky  z predchádzajúcich  rokov.  Program ponúkne  zoznam evidovaných  nedoplatkov. Stlačením 
klávesu  F10  môžete  aktualizovať  údaje  na karte.  Kombinácia  Ctrl+Y  vyradí  nedoplatok  z evidencie. 
Vymazať nedoplatok sa podarí tiež len v prípade, keď v aktuálnom roku nebola zaznamaná platba na karte 
nedoplatku.

2.3.3 Platby
Evidencia  platieb  bola  v programe  Dane  a  poplatky  od 01.01.2007  prepracovaná  od základov. 

Daňovníkovi  zadávate  a  opravujete  všetky  jeho  úhrady  za aktuálne  predpisy  a  nedoplatky  evidované 
v tomto subsystéme už z jedného miesta. Najprv je zobrazený zoznam daňovníkov so súčtovými údajmi 
Predpis, Platby a Rozdiel. Predpis obsahuje súčet všetkých predpisov daňovníka (v prípade nedoplatku je 
to zostatok na začiatku obdobia). Údaj platby znamená súčet evidovaných platieb a Zostatok je rozdielom 
predchádzajúcich dvoch údajov. Okrem mena daňovníka  a spomínaných súčtových údajov tento zoznam 
môže  obsahovať  ešte  IČO/RČ  a(lebo)  adresu  daňovníka.  Nastaviť  požadovaný  spôsob  zobrazenia 
daňovníkov môžete stlačením Alt+F5 – zmena zobrazenia. Keď jeden z údajov IČO/RČ alebo adresa je 
nastavený  na Nie,  zobrazí  sa  skrátený  jednoriadkový  formulár.  V opačnom prípade  program ponúkne 
rozšírený zoznam daňovníkov, kde medzi údajmi Meno/Názov a  Predpis je zobrazený údaj IČO/RČ a 
na ďalšom riadku adresa daňovníka. Toto nastavenie si program pamätá aj pri ďalšom otvorení platieb. 
Rýchle vyhľadávanie (F3) a zmena triedenia údajov v zozname (F5) sú riešené rovnako ako pri aktualizácii 
predpisov. 

Stlačením klávesu  F10 – platby sa  dostanete  do evidencie,  kde už zadávate  nové platby alebo 
opravujete, prípadne rušíte zaznamenané úhrady. Program ponúkne všetky aktuálne predpisy a nedoplatky 
daňovníka.  Novú platbu  mu natypujete  alebo  existujúcu  opravíte  stlačením  F10 –  platba.  Zobrazí  sa 
formulár detailu platby ako na obrázku č.13. Môžete teda zadať, či sa jedná o platbu v hotovosti alebo ide 
o iný spôsob úhrady. Ďalej dátum úhrady, číslo dokladu (potvrdenia), zaplatenú sumu v Sk a poznámku. 
Do poznámky sa dostanete stlačením klávesu Insert. Keď sú údaje v poriadku, môžete stlačiť Esc  a novú 
platbu / opravu uložiť. Následne môžete daňovníkovi vytlačiť potvrdenie cez Shift+F6. Vymazať omylom 
zadanú  platbu  viete  klasicky,  stlačením  Ctrl+Y  -  vymaž.  Formulár  predpisu  vyvoláte  kombináciou 
Shift+10  –  predpis.  Keď sú  zaznamenané  požadované  platby daňovníka,  môžete  stlačiť  Esc  a  uložiť 
zmeny.  Tým  sa  vrátite  na zoznam  daňovníkov  a  môžete  pokračovať  v nahrávaní  úhrad  ďalších 
daňovníkov.

Pri platbách okrem F10 môžete použiť aj rozšírený formulár pre platby stlačením Ctrl+F10. Okrem 
údajov, ktoré obsahuje štandardný formulár platby, obsahuje ešte údaje o platiteľovi. Má význam 
v tom prípade, keď daň zaplatí iná osoba, nie tá, ktorej bol predpis vystavený. V prípade, že bola 

zaznamenaná  platba  a  IČO/RČ  daňovníka  a  platiteľa  nie  sú  rovnaké,  už  aj  pri stlačení  F10  bude 
zobrazený rozšírený formulár. 

Napríklad natypujete daňovníkovi predpis a nahráte aj platbu cez F10. Neskôr zmeníte daňovníka 
na karte  predpisu.  Takáto  zmena  daňovníka  sa  prejaví  len  na karte  dane  ale  ako  platiteľ  ostáva 
predchádzajúci  daňovník.  Keď následne dáte zobraziť  detail  platby stlačením F10,  program ponúkne 
rozšírený formulár ako pri stlačení Ctrl+F10 a ako platiteľ bude uvedený pôvodný daňovník. 
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2.3.4 Aktulizácia karty SÚ
Aktualizácia  evidovaných  sankčných  úrokov  prebieha  podobným  spôsobom  ako  aktualizácia 

ostatných predpisov. Do detailu vstúpite stlačením F10 a neplatný sankčný úrok vymažete kombináciou 
Ctrl+Y.

2.3.5 Evidencia psov
Evidencia  doplňujúcich  údajov  pre daň  za psa.  Karta  psa  obsahuje  údaje  ako  číslo  známky, 

plemeno psa, dátum držania atď. Tieto karty psov sa dajú vytlačiť vo voľbe ../ MD / Tlač / Preddefinované 
zostavy / Platobné výmery, rozhodnutia / Priznanie k dani za psa.

2.3.6 Pomocné aktualizácie
Voľba  Pomocné aktualizácie  obsahuje funkcie, ktoré aktualizujú väzby medzi súbormi databázy 

miestnych daní. Do skupiny pomocných aktualizácií patrí napríklad  Údržba súborov.  Po spustení údržby 
program prepočíta všetky predpisy a aktualizuje tie údaje na karte, ktoré sa nastavujú podľa číselníkov 
alebo  parametrov  programu.  Napríklad  dátum  splatnosti  alebo  variabilný  symbol.  Ďalej  na kartách 
predpisov a nedoplatkov aktualizuje dátum platby a zaplatenú čiastku podľa evidencie platieb. Na konci 
údržby súborov prebieha obnova indexových súborov. Túto reindexáciu je možné spustiť aj samostatne 
(voľba Reindexácia súborov). Má význam vtedy, keď problémy sú len v triedení údajov a nechcete spúšťať 
časovo náročnejšiu údržbu súborov. Len opraviť indexy.

Vo voľbe Vlastné formuláre môžete vstúpiť do jednotlivých súborov miestnych daní a poplatkov. 
Každá položka menu obsahuje jeden súbor. V menu je okrem popisu súboru v zátvorke zobrazený aj jeho 
skutočný názov. Ako už aj z názvu voľby vyplýva, sú to vlastné formuláre. Teda sami riadíte zoznam a 
poradie údajov na obrazovke (klávesy F2 – výber a F9 – poradie) podľa potreby. Tieto vlastné formuláre 
sú určené skôr obchodným zástupcom a skúsenejším používateľom PC FANDu a KEO. 

V pomocných aktualizácicách nájdete ešte voľbu Prevod údajov z verzie v6.45. Slúži na načítanie 
predpisov a sadzieb z daní a poplatkov do 31.12.2006. Ide o špeciálny prípad prechodu na nový rok. Je to 
jednorázový prevod údajov, postupom času z programu bude odstránený. Keď je databáza  naplnená, táto 
voľba je neprístupná.
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2.4 PREZERANIE ÚDAJOV (LISTOVANIE)
V listovaní  sú  k dispozícii  podobné  základné  voľby  ako  pri aktulizácii  údajov.  Zásadným 

rozdielom je to, že pri listovaní nemôžete opravovať údaje (ani mazať). Len teda prezerať. Má význam 
hlavne na tých úradoch, kde majú rozdelený prístup používateľov k jednotlivým modulom podľa hesla. 
Jeden  z používateľov  môže  mať  plný prístup,  môže  robiť  zmeny,  nahrávať  platby  a  mazať  predpisy. 
Takýto používateľ má prístup aj do aktualizácie aj do listovania. Druhý používateľ môže mať obmedzené 
prístupové práva. Aktualizácia pre takého používateľa nie je prístupná. Môže údaje len prezerať práve 
cez voľbu Prezeranie údajov. 

Jediná voľba v listovaní, ktorú v aktualizácii nenájdete je Archív miestnych daní a popl. Obsahuje 
predpisy  všetkých  daňovníkov  z predchádzajúcich  zdaňovacích  období.  Aj  tie,  ktoré  boli  evidované 
v programe do 31.12.2006. 

2.5 TLAČ
Voľba Tlač obsahuje preddefinované tlačové zostavy, ktoré priamo súvisia s evidenciou miestnych 

daní (platobné výmery,  zonam predpisov atď) alebo sú vytvorené na základe požiadaviek používateľov. 
Okrem preddefinovaných zostáv sú k dispozícii automatické zostavy. Tvorba týchto automatických zostáv 
vyžaduje ale určitú znalosť ovládania PC FANDu, je určená pre pokročilých používateľov. V ďalšej časti 
rozoberieme len pre používateľa dôležitejšie preddefinované zostavy.

2.5.1 Platobné výmery, rozhodnutia
Pre zostavy v tejto ponuke je spoločné to, že majú podobné ovládanie a logiku. Program najprv 

ponúkne zoznam daňovníkov, z ktorého treba vybrať skupinu záznamov, ktoré chcete tlačiť. Požadované 
záznamy je  potrebné  teda najprv  označiť.  Označenie  a  výber  do skupiny pre tlač  prebieha  prepísaním 
písmena N(ie) na A(no). Následne je potrebné stlačiť preddefinovaný funkčný kláves (F2 – výmer, výzva 
atď) alebo pri exekučných príkazoch F7 alebo F8. Takýmto spôsobom program vygeneruje tlačovú zostavu 
z označenej skupiny záznamov, ktoré si môžete vytlačiť stlačením F6 – Tlač.

2.5.1.1 Platobné výmery
Hromadnú tlač platobných výmerov je možné spustiť cez voľbu ../ MD / Tlač / Preddefinované 

zostavy  /  Platobné  výmery,  rozhodnutia  /  Platobné  výmery.  Následne  treba  zo zoznamu  vybrať 
požadovanú  miestnu  daň  alebo  poplatok  a  potvrdiť  stlačením  klávesu  Enter.  Keď  program  nájde 
natypované predpisy s rovnakým číslom dane / poplatku, ponúkne zoznam predpisov pre tlač výmerov. 
V opačnom prípade vypíše Súbor ...\EO085\DATA\WVystup.000 je prázdny. Táto hláška sa môže objaviť 
aj  v tom  prípade,  keď  v číselníku  miestnych  daní  (kap.  2.1.1)  je  nastavený  parameter  Vyrubuje  sa 
platobným výmerom na Nie.

Máme teda na obrazovke zoznam predpisov ako na obr.č.14. Zoznam obsahuje mená daňovníkov, 
písmeno F (fyzická osoba) alebo P (právnická osoba), adresy daňovníkov, číslo a typ dane, vypočítanú 
daň,  číslo platobného výmeru a logický údaj Výber A/N. Daňovníkom, ktorým chcete tlačiť platobné 
výmery, nastavte logický údaj z N(ie) na A(no). Keď máte takto označenú skupinu, môžete stlačiť  F2 – 
výmer. Program najprv očísluje nulové výmery a vygeneruje tlačovú zostavu platobných výmerov.

Keď  stlačíte  F2  –  výmer  a  nemáte  pritom  nikoho  zaradeného  do výberu,  program  považuje 
za výber aktuálny riadok, na ktorom stojí kurzor.

Samotné číslovanie platobných výmerov riadi program. Každý predpis s nulovým číslom výmeru 
pri zaradení  do tlače  dostane  nové  číslo,  o jedno  väčšie  ako  dovtedy  použité  najväčšie  číslo.  Tým sa 
dosiahne to, že v akom poradí si vytlačíte výmery, v takom poradí budú aj očíslované. Teda keď zoznam je 
triedený  podľa mena,  od  jednotky  bude  číslovaný  podľa mena.  Keď  zoznam  pri tlači  bude  triedený 
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podľa adresy, aj čísla výmerov sa budú zvyšovať v tomto poradí. Takto program prečísluje len výmery 
s nulovým číslom. Keď predpis má už svoje nenulové číslo, toto číslo mu nezmení program aj keby ste ten 
istý výmer dali vytlačiť aj viackrát. 

Keď má ten istý daňovník viac predpisov napríklad za komunálny odpad,  môžete mu dať tieto 
predpisy na jeden spoločný platobný výmer. Zaraďte naraz všetky jeho predpisy do výberu ešte 
vtedy, kým majú nulové čísla výmerov. Pred tlačou program priradí týmto predpisom daňovníka 

rovnaké spoločné číslo a následne tieto položky dá na jeden platobný výmer pod seba. 

Základný postup pri tlači platobných výmerov bol teda vysvetlený, nasleduje zoznam preddefinovaných 
funkcií:

● F2 – výmer . ako je vyššie popísané, generuje požadovanej skupine daňovníkov platobné výmery. 
Tieto platobné výmery si môžete následne vytlačiť stlačením klávesu F6 alebo upravovať (F4,F5).

● F3 – hľad . vyhľadávanie podľa triediaceho kľúča
● F5 – tried . zmena triedenia. Okrem prednastaveného triedenia podľa mena je k dispozícii triedenie 

podľa adresy,  a to buď podľa súpisného čísla alebo ulice a orientačného čísla. Toto triedenie si 
program pamätá.  Aj  pri ďalšom spustení  bude  automaticky  nastavené  také  triedenie,  aké  bolo 
pri poslednom opustení tlače platobných výmerov.

● F7 – menu . zoznam všetkých dostupných funkcií.
● F9 - o(d)zn . hromadná zmena výberu pre tlač ako pri tlači zloženiek (viď. kap. 1.3.2 )
● Ctrl+F8 – reindexácia súboru. Keď pri triedení podľa nejakého kľúča program nezobrazí záznamy 

v požadovanom poradí, skúste spustiť túto voľbu.
● Alt+F2 – tlač adries.  Označenej  skupine  daňovníkov môžete  vytlačiť  aj  adresy na štítky alebo 

priamo na obálky.
● Alt+F3 – zloženky. Generuje označenej skupine záznamy do súboru zloženiek. Tieto zloženky sa 

dajú  potom  vytlačiť  vo voľbe  ../  MD  /  Tlač  /  Preddefinované  zostavy  /  Zloženky  /  Tlač 
evidovaných zloženiek.

● Alt+F4 – filter. Keď potrebujete pracovať len s nejakou podmnožinou predpisov. Napríklad chcete 
tlačiť  výmery  len  daňovníkom z konkrétnej  ulice.  Po stlačení  Alt+F4  vyberte  z ponuky  voľbu 
Aktuálna ulica  a požadovanú ulicu z číselníka potvrďte klávesom  Enter.  Z celkového zoznamu 
predpisov program zobrazí  len  predpisy daňovníkov,  ktorí  bývajú  na označenej  ulici.  Teraz  už 
môžete celú skupinu (podmnožinu) zaradiť do výberu (F9)  a vytlačiť platobné výmery (F2).

● Shift+F4 – hromadné zmeny.  Hromadné zmeny obsahujú  voľby pre automatické  prečíslovanie 
platobných  výmerov  a  aktualizáciu  údaja  dátum  doručenia  platobného  výmeru.  Delí  sa 
na nasledovné podponuky:
○ Vynulovať čísla  výmerov – označenej skupine daňovníkov (príp.  aktuálnej  osobe)  vynuluje 

čísla výmerov
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○ Jednoznačné číslo výmeru – priradí predpisom z označenej skupiny jednoznačné čísla výmerov. 
Aj keď má ten istý daňovník označených viac predpisov, každý jeho predpis dostane vlastné 
číslo a bude mať osobitný platobný výmer. Samozrejme prečísluje len nulové čísla výmerov 
z výberu.

○ Skupinové číslo výmerov – priradí  predpisom daňovníka rovnaké číslo a tak bude mať len 
jeden výmer.

○ Dátum doručenia výmeru – hromadná zmena údaja dátum doručenia výmeru. Spomínaný údaj 
môže ovplyvniť výpočet dátumu splatnosti.

● Shift+F10 – predpis.  Detailné zobrazenie  karty  predpisu  podobne  ako  pri listovaní  alebo 
aktualizácii údajov.

2.5.1.2 Úprava platobného výmeru
V programe Dane a poplatky od 01.01.2007 bol zavedený nový systém úpravy tlačových zostáv. 

Používateľom subsystému Registre  už  je  tento  spôsob  známy niekoľko  rokov.  Keď Vám nevyhovuje 
počítačom  vygenerovaná  tlačová  zostava,  môžete  si  danú  zostavu  upraviť  a  prispôsobiť  Vašim 
požiadavkám. Napríklad upraviť text poučenia platobného výmeru, dopísať meno starostu obce atď. Tieto 
zmeny môžu byť buď dočasné alebo trvalé. 

Pri dočasných zmenách editujete samotnú tlačovú zostavu  (Printer.txt), ktorá čaká na vytlačenie. 
Pri ďalšom vyvolaní tej istej zostavy program vygeneruje novú tlačovú zostavu bez spomínaných zmien. 
Vstup do editácie tlačovej zostavy je naprogramované na kláves F5 (edit). Po stlačení klávesu F5 začne 
blikať kurzor na obrazovke. Postavíte sa týmto kurzorom na požadované miesto v texte a môžete začať 
písať. Kláves F5 je vlastne prepínačom medzi prezeraním zostavy a editáciou. Opakované stláčanie F5 raz 
povolí, raz  zakáže prepisovať text zostavy.  

Trvalé zmeny (F4) naopak znamenajú úpravu šablóny (zdrojového kódu) tlačovej zostavy. Z tejto 
šablóny program generuje text doplnením údajov na predpísané miesta. Tak vznikne tlačová zostava. Kým 
pri F5 upravujete výsledný produkt, pri F4 teda zdroj. Preto sa jedná o trvalé zmeny. Keď po úprave dáte 
generovať zostavu aj viackrát, text bude vyzerať rovnako. To, že je povolené vstúpiť do šablóny tlačovej 
zostavy ale neznamená, že môžete ju upravovať ako len chcete. Sú napríklad miesta v šablóne, na ktoré 
zapisuje  program  údaje  z databázy.  Používateľ  by  tieto  časti  šablóny  nemal  upravovať.  Alebo  len 
v prípade, keď veľmi dobre vie, že čo robí. Existuje niekoľko základných pravidiel, ktoré sa oplatí dodržať 
pri úprave šablóny.

● Neprepisujte riadky začínajúce na bodku. ( .pagelimit )
● Nemeňte riadky so znakom # na začiatku (#PH, #CF, #DE atď)
● Nemeňte skupinu znakov _ , maximálne ich polohu. Podtrhovátka v zdrojovom kóde znamenajú 

miesto, kam zapisuje program. Podtrhovátko nie je pomlčka.  (znak _ je podtrhovátko a znak – je 
pomlčka)

● nemažte farebné písmená.  Tieto  farebné  písmená  znamenajú  zmenu  veľkosti 
písma na zostave. Keď sa Vám podarilo omylom vymazať takýto formátovací znak, vložiť naspäť 
viete stlačením kombinácie klávesov Ctrl+P+príslušné písmeno. (napr. Ctrl+P+A)

● keď sa jedná o zložitejšiu zmenu než dopísanie textu do šablóny, robte radšej len po konzultácii 
s obchodným zástupcom alebo s pracovníkmi KEO.

Teóriu už máme za sebou. Teraz ukážeme na konkrétnom prípade úpravu šablóny. Do platobného výmeru 
na komunálny odpad doplníme pod bodky pre podpis meno starostu obce. Náš starosta sa bude volať Ing. 
Milan Sladký. Zobrazíme teda platobný výmer prvému z daňovníkov stlačením F2. Následne, keď výmer 
máme  na obrazovke,  stlačíme  F4  (úprava)  a  vstúpime  do úpravy  šablóny.  Začiatok  šablóny  vyzerá 
približne ako na obr. č.15a.
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Nás  ale  zaujíma  text  v dolnej  časti  platobného  výmeru,  preto  sa  presunieme v šablóne nižšie,  kým 
neuvidíme text, ktorý chceme prepísať. Je hrubo orámovaný na obr.č. 15b.

Postavíme  sa  teda  kurzorom  na text,  ktorý  chceme  zmeniť  (obr.č.15b)  a  prvý  riadok  pod bodkami 
nahradíme skutočným menom a priezviskom pána starostu. Doplníme namiesto podpis starostu obce alebo 
ním text Ing. Milan Sladký. Na ďalšom riadku nahradíme text  povereného zamestnanca textom  starosta  
obce. Na nasledujúcich dvoch riadkoch text zmažeme. Výsledok je na obr.č.15c.

Máme teda upravenú šablónu.  Aby sme mohli  hromadne  tlačiť  takto  aktualizované  platobné  výmery, 
potrebujeme už len uložiť zmeny. Stlačíme teda kláves Esc a dotaz Zostava R … bola zmenená ! Uložiť  
zmeny ?  opustíme potvrdením možnosti  Áno.  Od tohto okamihu program doplní do platobných výmerov 
skutočné  meno  starostu.  Stačilo  teda  zmeniť  na jednom  mieste  a  prejaví  sa  na všetkých  výmeroch. 
Platobný výmer takto vytlačený cez Tlačový manažér pre PC FAND je v prílohe príručky.
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Obrázok 15b: Text výmeru pred zmenou

Obrázok 15c: Šablóna výmeru po úprave

Obrázok 15a: Horná časť šablóny platobného výmeru
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Podobné úpravy šablóny platobného výmeru robte až po tom, keď už viete, že v akom poradí ich 
budete hromadne tlačiť. Či Vám vyhovuje triedenie podľa mena, podľa súpisného čísla prípadne 
podľa názvu ulice a orientačného čísla. Nastavte si najprv požadované triedenie zoznamu (kap. 

2.5.1)  a až potom generovanie výmeru (F2) a úpravu (F4).  Pri každom triedení  používa program inú 
šablónu. Keď je najprv zmenená šablóna platobného výmeru a až potom si zmeníte triedenie zoznamu, 
program Vám ich vytlačí bez tých zmien. Zostava bude generovaná podľa inej šablóny.

Neakceptovateľné zmeny program neuloží. Pri pokuse o uloženie takýchto zmien vypíše chybovú 
hlášku  (napr. Nezlučiteľný  počet  údajov  alebo  inú)  a  vráti  Vás  do šablóny.  Cyklicky  Vás  bude  točiť 
dovtedy, kým chybu neodstránite. Keď už neviete čo s tým a kde je chyba, vráťte šablónu do pôvodného 
stavu.  Stlačte  F9  –  obnoviť  originál  (obr.č.15b).  Takto  vrátite  šablónu  do funkčného stavu  a  môžete 
opustiť úpravu tlačových zostáv.

2.5.1.3 Výzva na zaplatenie nedoplatku
Program  najprv  ponúkne  zoznam  daňových  nedoplatkov.  Do zoznamu  sa  dostanú  neuhradené 

nedoplatky z predchádzajúcich rokov ako aj tie nezaplatené predpisy aktuálneho zdaňovacieho obdobia, 
ktoré sú po dátume splatnosti.  Ďalší  postup je  podobný ako pri tlači  platobných výmerov (kap. 2.5.1). 
Nedoplatky  za ktoré  chcete  tlačiť  výzvu  najprv  treba  zaradiť  do výberu  a  potom stlačiť  F2  –  výzva. 
Program následne vygeneruje výzvy daňovníkom. Keď ten istý daňovník má viac nedoplatkov, program 
ich dá na jednu zostavu pod seba.

2.5.1.4 Ďalšie zostavy v ponuke Platobné výmery, rozhodnutia
Podponuka .. /  MD / Tlač / Preddefinované zostavy / Platobné výmery obsahuje ďalšie tlačové 

zostavy.  Sú  to  rozhodnutia  o vyrubení  sankčného  úroku,  priznanie  k dani  za psa  a  exekučné  príkazy. 
Keďže postup pri tlači týchto zostáv je podobný ako pri tlači platobných výmerov, nebude im venovaná 
samostatná podkapitola. 

2.5.2 Prehľady, predpisy
Tlačové  zostavy  vo voľbe  Prehľady,  predpisy obsahujú  zoznamy  natypovaných  predpisov, 

nedoplatkov z predchádzajúcich rokov podľa dlžníkov, vyrubené sankčné úroky v aktuálnom zdaňovacom 
období atď.

2.5.2.1 Predpisy daní a poplatkov, predpisy podľa ulíc
Generuje zoznam natypovaných predpisov v aktuálnom zdaňovacom období. Obsahuje niekoľko 

nastavení,  ktoré určia,  že ktoré záznamy sa dostanú do výslednej zostavy a samotná zostava ako bude 
vyzerať. Sú to rôzne filtre ako napr. len FO/PO alebo podľa čísla dane/poplatku (keď Vás zaujíma napr. 
len poplatok za odpad). Takisto či chcete mať na zostave zobrazené zaplatené aj  nezaplatené poplatky, 
alebo len jednu podmnožinu zo spomínaných dvoch. Keď je všetko nastavené,  môžete  potvrdiť voľbu 
Generovať zostavu a program zobrazí požadované záznamy. 

Keď  opustíte  voľbu  Predpisy  daní  a  poplatkov,  všetky  nastavenia  sa  anulujú.  Pri opätovnom 
povrdení spomínanej voľby všetko bude nastavené tak, ako keby ste chceli tlačiť komplet celý zoznam. 
Jediné nastavenie, ktoré si program z predchádzajúcich nastavení pamätá je voľba  D. Medzisúčet.  Je to 
vlastne typ zostavy. Vyskúšajte všetky tri dostupné možnosti, ktorá Vám najviac bude vyhovovať.

Podobne ako Predpisy daní a poplatkov aj uličné zoznamy daní a poplatkov môžu byť filtrované 
podľa rôznych kritérií. Napríklad podľa dátumu splatnosti, podľa čísla a typu dane atď. Aj ďalší postup je 
potom rovnaký ako pri predpisoch daní a poplatkov. Pre zobrazenie tlačovej zostavy je potrebné potvrdiť 
Generovať zostavu {Seznam21U}.
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2.5.2.2 Sankčné úroky v aktuálnom období
Zoznam vyrubených sankčných úrokov v aktuálnom zdaňovacom období. Obsahuje základné údaje 

o daňovníkovi (meno, IČO/RČ a adresu),  údaje potrebné pre výpočet SÚ (predpis, počet dní omeškania), 
vypočítaný sankčný úrok, zaplatenú čiastku a nedoplatok/preplatok.

2.5.2.3 Nedoplatky z predchádzajúcich rokov
Prehľad daňových nedoplatkov a preplatkov z predchádzajúcich rokov. Nevyrovnané predpisy sú 

zoskupené podľa daňových dlžníkov. Zostava obsahuje rok vzniku nedoplatku, stav na začiatku aktuálneho 
obdobia, uhradenú čiastku v aktuálnom zdaňovacom období a aktuálny rozdiel.

2.5.2.4 Daňové pohľadávky do konca roka, Doba splatnosti uplynula
V oboch prípadoch sa jedná o súčtové zostavy neuhradených predpisov bežného roka. V prvom 

prípade sú to predpisy, ktorých dátumy splatnosti sú vyššie alebo rovné ako aktuálny systémový dátum 
v počítači. V druhom prípade sa jedná o predpisy, ktoré majú nižšie dátumy splatnosti ako aktuálny dátum. 
Sú to vlastne nedoplatky bežného roku.

2.5.3 Tlačové zostavy platieb
Podobným spôsobom ako predpisy  daní  a  poplatkov  a  predpisy podľa ulíc,  aj  tlačové  zostavy 

platieb  obsahujú  rôzne  filtre  a  podmnožiny.  Jedná  sa  o  platby v zadanom termíne,  mesačné prehľady 
platieb a celkové zoznamy platieb. 

2.5.3.1 Platby v zadanom termíne
Pri tlači zostavy Platby v zadanom termíne je k dispozícii výber podľa čísla dane, spôsobu úhrady, 

druhu predpisu (platba dane bežného roka, nedoplatku, SÚ, nSÚ). Je možné zadať dolnú a(lebo) hornú 
hranicu  dátumu platby a  triedenie  záznamov na zostave  (podľa dátumu alebo  podľa mena  daňovníka). 
Pre uľahčenie nastavenia dátumu platby sú preddefinované niektoré častejšie využívané dátumy. Napríklad 
pre  dátum platby od sú to F4 - 01.01.200x,  F5 – aktuálny, F6 – ako dátum do, F10 – nuluj. Pre hornú 
hranicu  dátum  platby  do  F4  znamená  31.12.200x.  Keď  je  všetko  nastavené,  môžete  potvrdiť  voľbu 
Generovať zostavu {PlatObd} a vytlačiť zostavu podľa Vami nastavených kritérií. 

2.5.3.2 Mesačný prehľad platieb
Súčtová  zostava  platieb.  Obsahuje  sumárne  údaje  podľa čísla  dane  a  mesiacov.  V menu  je 

k dispozícii tiež niekoľko filtrov ako spôsob úhrady alebo číslo dane.

2.5.3.3 Celkové zoznamy platieb
Celkové zoznamy platieb boli doplnené do programu na základe požiadaviek z obecných úradov 

vo verzii  v6.47.  Samotná zostava  oproti  predchádzajúcim dvom je  rozšírená  o stĺpec  predpis.  V menu 
pre nastavenie parametrov tlače je možné zadať, či zobraziť len súčtové riadky (keď Vás zaujímajú len 
medzisúčty podľa čísla dane) alebo celkový zoznam platieb.
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2.5.4 Zloženky
Samotný proces generovania a tlače poštových peňažných poukazov typu R alebo S je rozdelený 

do dvoch samostatných častí. V prvom kroku prebieha naplnenie súboru zloženiek a v ďalšom kroku tlač 
zloženiek z pripravených údajov. 

Naplniť súbor zloženiek môžete napríklad pri tlači platobných výmerov (kap. 2.5.1.1). Nie všetky 
druhy  miestnych daní sa vyrubujú ale platbným výmerom. Preto je do programu doplnená ďalšia voľba 
Príprava zloženiek z predpisov. V oboch prípadoch je postup rovnaký a používa sa rovnaký funkčný kláves 
(Alt+F3).  Pri príprave  zloženiek  z predpisov  štandardne  sú  k dispozícii  všetky  predpisy.  Na rozdiel 
od možnosti generovania pri tlači platobných výmerov, kde program ponúka stále len jedno číslo dane. 
Ďalšia odlišnosť je vlastne funkcia navyše. Na kombináciu klávesov Alt+F5 je naprogramované sumárne 
generovanie  zloženiek  daňovníkom.  Pre prípad,  keď  chcete  daňovníkovi  generovať  na jednu  spoločnú 
zloženku  všetky  jeho  miestne  dane  (aj  dane  za psa  až  po poplatok  za komunálny  odpad).  Ostatné 
preddefinované funkčné klávesy sú podobné ako pri tlači platobných výmerov. Preto nemá význam ešte 
raz postup podrobnejšie  rozoberať.  Okrem toho sú všetky pohromade v spoločnom menu, stačí  stlačiť 
kláves F7.

Keď databázu zloženiek máme naplnenú, môžeme sa pustiť do tlače. Spustíme teda voľbu  Tlač 
evidovaných  zloženiek.  Je  to  vlastne  to  isté,  čo  je  k dispozícii  v spoločnom module  daní  a  poplatkov 
pod voľbou Poštové peňažné poukazy R|S. Detailnejší popis je teda v kapitole 1.3.2. 

2.5.5 Kontrolné zostavy
Z preddefinovaných zostáv máme už len kontrolné zostavy. Majú skôr informatívny charakter. Či 

sa  podarilo užívateľovi  narušiť  väzby medzi súbormi napriek všetkým snahám autora programu v tom 
zabrániť.Chybné číslo / typ poplatku  zobrazí predpisy s takým číslom poplatku, ktoré nie je evidované 
v číselníku daní a poplatkov. Chybné vety v súbore platieb je zoznam platieb bez predpisu. V optimálnom 
prípade sú tieto zostavy prázdne.

2.5.6 Editor tlačových zostáv (EO02)
V programe Dane a poplatky od 01.01.2007 je  zavedený nový systém úpravy šablón tlačových 

zostáv. Všetky šablóny aktuálneho subsystému sú uložené v súboroch (eo085.rpt a eo085.tpt). Cez voľbu 
Editor  tlačových  zostáv  je  možné  tieto  šablóny  centrálne  aktualizovať  napríklad  zo vzorových  šablón 
doplnených autorom programu. A to buď všetky šablóny (Alt+F4) alebo aktuálny riadok (Alt+F3).  Je 
určený skôr skúsenejším používateľom programu.

2.5.7 Parametre tlačových zostáv
Nastavenie dĺžky strany pre subsystém Miestne dane a poplatok a povolenia / zakázania úpravy 

tlačových zostáv. Podrobnejší výklad v kapitole 1.3.1.5.

2.6 ZÁLOHOVANIE
Nenápadná  voľba,  podcenená  viacerými  užívateľmi.  Možno  na prvý  pohľad  tak  nevyzerá, 

najcennejšou časťou programu je Vami naplnená databáza. Bohužiaľ na to viacerí prídu až vtedy, keď je 
neskoro. Keď sa pokazí  napríklad pevný disk počítača, vadná súčiastka sa dá vymeniť. Aj programové 
vybavenie sa dá nahrať do počítača z inštalačných diskiet. Ale keď nemáte zálohované údaje, databázu 
za Vás nenaplní nikto. Preto nepodceňujte voľbu Zálohovanie.
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2.6.1 Bezpečnostné kópie
Zálohovanie kompletnej datbázy miestnych daní a poplatkov. Do archívu sú zahrnuté číselníky a 

parametre (daňovníci  mimo register, číselník daní a poplatkov, termíny splátok, spoločné parametre) a 
súbory  predpisov,  nedoplatkov  a  platieb.  Názov  archívneho  súboru  pre Miestne  dane  a  poplatok  je 
arc_mdpo.000.  Zálohovať  môžete  buď  na disketu  alebo  na pevný  disk  počítača.  V druhom  prípade 
archvny súbor program vytvorí v adresári \EO\KOPIE\ .

Pri zálohovaní  na disketu  môže  operačný  systém  hlásiť  rôzne  chyby  a  prerušiť  
zálohovanie. Najčastejšie sa to vyskytuje pod systémami Windows XP a Windows 2000.  
Pravdepodobne  program  havaruje  vtedy,  keď  vytvára  návestie  diskety.  Keď  následne 

po havárii ešte raz spustíte zálohovanie, väčšinou všetko prebehne v poriadku. Takže pod týmito 
systémami zálohovanie na disketu je potrebné spustiť dvakrát.

2.6.2 Obnova spracovania
Obnovuje aktuálnu databázu z archívneho súboru arc_mdpo.000 a prepíše existujúce súbory. Keď 

potvrdíte obnovu Z pevného disku, program hľadá archív v adresári \EO\KOPIE\. Po ukončení obnovy je 
potrebné spustiť Údržbu súborov (kap. 2.3.6 – pomocné aktualizácie). Program Vás na to aj upozorní.
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  DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ (DN)
3.0 ZÁKLADNÝ POPIS 33

Táto  časť  programu  rieši  evidenciu  dane  z nehnuteľností  podľa zákona  č.  582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach). Do programu 
nahrávate  čiastkové dane z pozemkov,  zo stavieb a  z bytov  a  nebytových priestorov v bytovom dome. 
Tieto  čiastkové  dane  program zosumarizuje  podľa daňovníkov  a  v prípade  potreby podľa nastavených 
parametrov celkovú  daň  rozdelí  na splátky.  Z programu  môžete  tlačiť  daňovníkom  platobné  výmery, 
potvrdenia  o zaplatení  a  ďalšie  tlačové  zostavy  (napríklad  podklady  pre štatistický  výkaz  o dani 
z nehnuteľností).  Program  rieši  výpočet  a  evidenciu  spomínaných  čiastkových  daní,  nedoplatkov 
z predchádzajúcich rokov, evidenciu platieb ako aj výpočet sankčného úroku. Základné členenie hlavnej 
ponuky  je  rovnaké  ako  v programe  Miestne  dane  a  poplatok.  Spolupracuje  s evidenciou  pozemkov, 
z ktorej vie zobraziť popisné informácie (aké pozemky, stavby alebo byty vlastní konkrétny daňovník).

3.1 ČÍSELNÍKY A PARAMETRE
Základné číselníky programu Daň z nehnuteľností riadia výpočet čiastkových daní. Obsahujú ročné 

sadzby dane,  hodnotu pôdy pre výpočet  základu dane a základné parametre ako napr.  termíny splátok 
Keďže číselník daňovníkov a poplatníkov bol už popísaný vyššie, nebude spomenutý na tomto mieste. 
Takisto voľby Zmena obdobia a Prechod na nový rok majú rovnakú úlohu ako v module Miestne dane a 
poplatok (viď. kap. 2.1.6 a 2.1.7). Postup popísaný v týchto kapitolách platí aj pre program DN.

3.1.1 Katastrálne územia – hodnota pôdy
Podľa §7 zákona o miestnych daniach základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením 

výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy (pozemku) za 1 m2 uvedený v prílohe č.1. zákona. Výnimku tvoria 
lesné  pozemky a  rybníky  (§7  ods.  2).  V prípade  stavebných  pozemkov správca  dane  môže ustanoviť 
všeobecne záväzným nariadením vlastnú hodnotu pozemku, odlišnú od hodnoty uvedenej  v prílohe č.2 
spomínaného  zákona.  Číselník  katastrálnych  území  (Cis4dn01)  obsahuje  práve  tieto  hodnoty  pôdy 
(pozemku)  rozdelené  pre jednotlivé  druhy  pozemkov  od ornej  pôdy  po ostatné  plochy  podľa čísla 
katastrálneho  územia.  Číslo  katastra  obsahuje  aj  rozšírenie.  Je  to  jednociferný  údaj  hneď  za číslom 
katastrálneho územia. Slúži pre rozlíšenie hodnoty pozemku pri definovaní viacerých sadzieb pre rovnaké 
číslo katastra. Pre prvý záznam v poradí s rovnakým číslom katastra sa odporúča použiť ako rozšírenie 0. 
V prípade  potreby  potom  pokračovať  s číslami  od 1  po 9.  Nový  záznam  do číselníka,  ako  v KEO 
(PC FAND) už býva zvykom,  si  viete doplniť  stlačením F2.  Naopak vymazať  konkrétny záznam tiež 
štandardným spôsobom (Ctrl+Y). Ale len v prípade, že aktuálnu kombináciu čísla katastra a rozšírenia 
nepoužívate v súboroch čiastkových daní.

Napriek tomu, že hodnota pôdy (pozemku) je potrebný len pre výpočet základu dane z pozemkov, 
číselník má význam aj pre čiastkové dane zo stavieb aj z bytov. Súbory daní zo stavieb a daní z bytov tiež 
obsahujú prísnu kontrolu na existenciu čísla katastrálneho územia v tomto číselníku.

3.1.2 Hodnota pozemkov D a E
Ďalší číselník potrebný pre zadanie rôznych hodnôt pozemkov pre lesné pozemky (D) a rybníky 

(E). Podľa §7 ods. 2 základom dane z pozemkov pre tieto druhy pozemkov je hodnota pozemku určená 
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vynásobením výmery pozemkov v m2   a hodnoty pozemku zistenej  na 1 m2   podľa platných predpisov 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (napríklad Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku).  Klasický spôsob definovania hodnoty pozemkov D a E 
v číselníku katastrálnych území by umožňoval mať desať rôznych sadzieb pre jedno katastrálne územie 
(rozšírenie od 0 po 9). V tomto číselníku si môžete definovať neobmedzený počet rôznych sadzieb hodnoty 
pozemkov pre lesné pozemky a rybníky.  Pri ostatných druhoch pozemkov je tento číselník ignorovaný, 
program neberie  do úvahy.  Nový  riadok  vložíte  pomocou  F2  a  existujúci  vymažete  Ctr+Y.  Samotný 
číselník (CisDE) obsahuje tri stĺpce (obr.č.16). Prvý údaj  KPozDE je vlastne jednoznačný identifikačný 
údaj kontrolovaný na duplicitu. Práve cez kľúčový údaj  KPozDE je napojený súbor pozemkov na tento 
číselník. Môže obsahovať ľubovoľný text o dĺžke 10 znakov. Pre lepšiu orientáciu sa odporúča do tohto 
stĺpca zadať samotnú hodnotu pozemku (napr. 3,14). Ďalší údaj v poradí je  Popis. Pomocný údaj, ktorý 
môže obsahovať text o dĺžke max. 30 znakov ale nemusí byť vyplnený. A posledný údaj Hodn je samotná 
hodnota pozemku v Sk/m2, potrebná pre výpočet základu dane. 

3.1.3 Ročné sadzby dane z nehnuteľností
Tri  samostatné  podponuky  pre  zadanie  ročných  sadzieb  dane  z pozemkov,  zo stavieb  a  dane 

z bytov  a  nebytových  priestorov  v bytovom  dome.  I keď  je  to  rozdelené  na tri  časti,  je  to  len  kvôli 
jednoduchšej  manipulácii  s číselníkom.  Fyzicky  všetky  ročné  sadzby  sú  uložené  v tom  istom  súbore 
s názvom  Cis4dn00.  Demonštruje  to  aj  tlačová  zostava  ročnej  sadzby.  V hociktorej  z troch  podponúk 
stlačíte F7, program zobrazí komplet celý zoznam sadzieb, nielen aktuálnu časť.

Prvá podponuka 1 - daň z pozemkov slúži pre evidenciu ročnej sadzby dane z pozemkov. Podľa §8 
ods. 1  zákona  o miestnych  daniach  ročná  sadzba  dane  z pozemkov   je  0.25  %  zo základu  dane. 
V štandardnom číselníku dodávanom s programom je pre všetky druhy pozemkov od ornej pôdy po ostatné 
plochy preto sadzba nastavená na hodnotu 0.250. Keďže správca dane podľa §8 ods. 2  môže všeobecne 
záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej  jednotlivej  časti  určiť sadzby dane 
rôzne  pre jednotlivé  druhy  pozemkov  alebo  pre jednotlivé  katastrálne  územia,  môžete  tieto  hodnoty 
v číselníku podľa potreby zmeniť. Keď sú podľa VZN určené rôzne sadzby pre konkrétny druh pozemku, 
vložte do číselníka nový  riadok  (F2),  potvrďte  z ponuky  požadovaný  druh  pozemku  a  zadajte  druhú 
sadzbu. Jednoznačná identifikácia sadzby (záznamu) v číselníku ročných sadzieb sa skladá z dvoch údajov. 
Je to preddefinované číslo pre druh pozemku (napr. 0051 pre druh A - orná pôda,  chmeľnice, vinice a 
ovocné sady) a dvojciferné poradové číslo. Takýmto spôsobom pre každý druh pozemku si viete fakticky 
definovať až 99 rôznych sadzieb.

Ročnú sadzbu dane zo stavieb nájdete v druhej podponuke  2 – daň zo stavieb. Podľa §12 ods. 1 
zákona  o miestnych  daniach  ročná  sadzba  dane  zo stavieb  je  1 Sk  za každý  m2  zastavanej  plochy. 
Príplatok za podlažie podľa ods. 3 môže správca dane VZN určiť v sume najviac 10 Sk za každé ďalšie 
podlažie.  V prednastavenom  číselníku  je  pre všetky  druhy  stavieb  doplnená  ročná  sadzba  1 Sk/m2  a 
zvýšenie  za ďalšie  podlažie  0 Sk/m2.  Len  stavby  slúžiace  na viaceré  účely  majú  nastavenú  hodnotu 
v oboch stĺpcoch na 0.  Pri viacpodlažných stavbách sa daň vypočíta ako súčet pomerných častí dane (§12 
ods. 6 zákona o miestnych daniach). Využívajú sa sadzby dane na príslušný účel využitia (druh stavby 
od A po G).  Nemá teda  význam zmeniť  ročnú  sadzbu  a  zvýšenie v číselníku pre druh  stavby  H,  len 
pre stavby od A po G. Dokonca na zostave Ročné sadzby dane z nehnuteľností ani riadok H -  viacúčelová 
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stavba nie je. Je to práve preto, lebo viacúčelová stavba nemá vlastnú ročnú sadzbu, ale využíva sadzby 
dane na príslušný účel využitia stavby. Zostava sa zobrazí po stlačení F7.

Príplatok  za podlažie  (max.  10 Sk)  v aktuálnom  znení  zákona  (517/2005  Z.z.)  bol  užívateľmi 
chápaný rôznym spôsobom. V záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona 
o miestnych daniach vyšlo usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/9788/2006-72 (uverejnené 
vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006 pod porad. č. 13).

Čísla druhov daní zo stavieb v číselníku ročnej sadzby dane neidú za radom ako písmená pre druh 
stavby.  Napríklad  stavby  na bývanie  (A)  majú  číslo  0060  ale  stavby  pre pôdohospodársku 
produkciu (B) už 0063. Tieto interné čísla boli zavedené v programe už pred platnosťou zákona 

č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.  Kvôli jednoduchšiemu 
prevodu údajov v dobe keď začal platiť zákon č. 582/2004 Z.z., neboli tieto čísla menené a používa ich 
interne program naďalej.

Tretia časť ročnej sadzby dane je určená pre daň z bytov.  Podľa §16 ods. 1 zákona o miestnych 
daniach ročná sadzba dane z bytov je 1 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového 
priestoru. V neupravenom číselníku dodávanom s programom je jeden záznam s ročnou sadzbou za byt a 
nebytový priestor po 1 Sk. Danú sadzbu je možné podľa miestnych podmienok aktualizovať jednoduchým 
prepísaním hodnoty v číselníku. Pokiaľ máte určené vo VZN rôzne sadzby pre jednotlivé časti obce, ďalšiu 
sadzbu do číselníka viete vložiť stlačením F2. 

3.1.4 Spoločné parametre
Miesto  pre nastavenie  základných  parametrov  programu  Daň  z nehnuteľností.  S niektorými 

parametrami ako konštantný symbol, variabilný symbol a číslo konania sme sa stretli už aj v programe 
Miestne dane a poplatok (kap. 2.1.3) . Prejdime teda k ostatným parametrom:  

● Implicitné katastrálne územie   – ktoré číslo katastra a rozšírenie má program ponúknuť pri príprave 
novej čiastkovej dane (číslo Vášho katastrálneho územia)

● Vyrubovať dane pod .... Sk ?   - obsahuje jednak hraničnú hodnotu (napr. 100 Sk) ako aj logický 
údaj, či sa vyrubuje daň nižšia ako nastavená hranica.

● Deliť daň na     splátky (A/N) ?   - či má program dane automaticky rozdeliť na splátky, alebo nie.
● Zaokrúhľovať  aj  splátky dane na celé  koruny nahor  ?   -  má význam v prípade,  keď delíte  daň 

na splátky. Rozdiel je vlastne vo výpočte poslednej splátky. 
○ N(ie)  -  poslednú  splátku  program  vypočíta  ako  (celková  daň)  –  (súčet  predchádzajúcich 

splátok).
○ A(no)  –  všetky  splátky  vypočíta  program podľa percentuálneho  rozdelenia  v parametroch  a 

zaokrúhlené na celé  koruny nahor.  V niektorých prípadoch môže spôsobiť,  že súčet  splátok 
bude vyšší ako celková daň zaokrúhlená na celé koruny nahor.

32

Obrázok 17: Ročná sadzba dane zo stavieb



KOMPLETNÁ EVIDENCIA OBCÍ                                                                                                                                                         DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

● Suma  nad     ktorou  sa  rozdeľuje  daň  na     splátky   –  hraničné  sumy  v Sk  pre FO/PO/SHR.  Keď 
daňovník má vyššiu daň ako je hraničná suma stanovená pre skupinu do ktorej patrí, program mu 
rozdelí daň na splátky podľa platných termínov pre príslušnú skupinu daňovníkov.

● Dátum splátky   – termíny splátok. Keď nedelíte daň na splátky, termíny by mali byť nastavené ako 
na obr.č. 18. Prvý termím je teda 31.05.200x. Ostatné termíny je potrebné doplniť pod seba. Teda 
keď sú 2 termíny, prvú splátku na riadok č.1 a druhú splátku na riadok č.2. (nie na riadok 3 alebo 4 
aj keby bol termín 31.12.200x).

● Splátka   – výška splátky v desatinnom tvare. Hodnota 1.000 znamená 100 % a 0.250 znamená 25 % 
z celkovej dane. Súčet splátok sa musí rovnať 1.

3.2 NOVÝ ZÁZNAM DANE (PRÍPRAVA)
Miesto  pre založenie  karty  daňovníkovi,  naplnenie  čiastkových  daní  bežného  roka.  Druhá 

podponuka voľby Nový záznam dane je určená pre ručné vkladanie nedoplatkov z predchádzajúcich rokov.

3.2.1 Nové daňové priznanie
Natypovanie nových čiastkových daní daňovníkom. V prvom kroku program pýta IČO a(lebo) RČ 

daňovníka ako na obr.č.19a. Tieto údaje môžete doplniť aj  z číselníka daňovníkov a poplatníkov. Keď 
na údajoch IČO alebo RČ stlačíte  Shift+F7 alebo obidva údaje len preskočíte klávesom  Enter program 
ponúkne zoznam evidovaných daňovníkov.  Postavte sa kurzorom na požadovaný záznam v číselníku a 
stlačte kláves Enter. Keď daňovník nemá kartu v spoločnom súbore daňovníkov a poplatníkov, založte mu 
najprv kartu mimo register stlačením F2.  

Po úspešnom natypovaní identifikačných údajov daňovníka nasleduje menu ako na obr. č.19b. Môžete teda 
daňovníkovi  nahrávať  čiastkové  dane  z pozemkov,  zo  stavieb  alebo  z bytov.  V ostatných  voľbách  sú 
k dispozícii tlačové zostavy napr.platobný výmer, sumár dane, potvrdenie o podaní daňového priznania 
atď. V tabuľke Komunikácia s používateľom v strede obrazovky je zobrazený aktuálny súčet čiastkových 
daní  daňovníka,  suma po zaokrúhlení  na celé  koruny nahor  a  počet  evidovaných príloh.  Túto  tabuľku 
program stále prepočíta a ukazuje aktuálny stav. 
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Ponuka 1. Údaje o daňovníkovi je skôr len informatívna, prioritu majú údaje v spoločnom súbore 
daňovníkov a poplatníkov. Z tohto formulára čerpá údaje len potvrdenie o podaní daňového priznania.

3.2.1.1 Daň z pozemkov
Formulár prípravy dane z pozemkov kopíruje prílohu daňového priznania. Obsahuje všetky dôležité 

údaje  pre výpočet  dane  z pozemkov.  V hornej  časti  sú  identifikačné  údaje  daňovníka,  ktoré  na tomto 
mieste už nemôžete zmeniť. V nahrávaní začínate s údajom číslo prílohy.

Číslo  prílohy v programe  (na  obr.č.  19c  je  to  údaj  Pr )  je  totožné  s rovnomenným  údajom 
v daňovom priznaní. Údaj slúži na jednoznačnú identifikáciu daňového priznania, preto program duplicitu 
prísne  kontroluje  a  nepustí  nahrať dve  priznania  s rovnakým číslom tomu istému daňovníkovi.  Jedine 
v prípade  dane z pozemkov a dane zo stavieb (stavba slúžiaca na jeden účel) môžete prvú takúto daň aj 
z pozemkov aj zo stavieb nahrať s číslom 000. Je to riešenie pre dane, ktoré sú na základnom dvojhárku 
daňového priznania z vnútornej strany (tzv. košeľa) a nemajú kolónku  Príloha č.  V ostatných prípadoch 
program duplicitu kontroluje. 

Kód obce a Číslo katastra sú údaje napojené na nadriadené súbory, tzv. číselníky. V prvom prípade 
je  to  číselník  obcí  a  v druhom prípade číselník  katastrálnych  území (kap.  3.1.1).  Do týchto číselníkov 
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Obrázok 19b: Menu prípravy daňového priznania

Obrázok 19c: Výpočet dane z pozemkov
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sa dostanete stlačením  Shift+F7.  Číslo katastra tak ako v číselníku katastrálnych území okrem čísla KÚ 
obsahuje aj rozšírenie.

Číslo parcely nahrávate do kolónky Parcela. Číslo parcely je   rozdelené na tri časti Kmeňové číslo,  
Podlomenie a Diel. Tak ako v daňovom priznaní alebo aj v Evidencii pozemkov (Listy vlastníctva). 

Druh pozemku  je napojený na Ročné sadzby dane (kap. 3.1.3) a je prezentovaný číslom a typom 
dane. Do číselníka viete vstúpiť stlačením Shift+F7. Po doplnení čísla a typu dane vo formulári vedľa čísla 
a typu bude zobrazené veľké písmeno pre príslušný druh pozemku od A po H. 

V poradí editovania údajov nasleduje nastavenie  hodnoty pôdy . Keď nahrávate lesné pozemky 
alebo  rybníky,  môžete  do kolónky  označenej  fialovým štvorčekom doplniť  kód  pre hodnotu  pozemku 
podľa číselníka  CisDE (kap.  3.1.2).  V ostatných  prípadoch program automaticky doplní  hodnotu  pôdy 
(pozemku) z číselníka katastrálnych území (kap. 3.1.1). Následne bude zobrazený (príp. aktualizovaný) aj 
údaj Ročná sadzba dane. Údaje hodnota pôdy a ročná sadzba dane priamo vo formulári prepísať neviete. 
Čo program doplní do hodnoty pôdy riadite číslom katastra a rozšírením katastra, číslom a typom dane 
alebo v prípade lesných pozemkov / rybníkov kódom v riadku č.16. Ročnú sadzbu dane riadite tiež číslom 
a typom dane.

Po  aktualizácii  ročnej  sadzby  pokračujeme  v hornej  časti  formulára  (II. oddiel)  s chýbajúcimi 
údajmi.  Nasleduje  popis  pozemku .  Program  ponúkne  popis  podľa čísla  dane,  môže  byť  zmenený. 
Nasledujú pomocné údaje ako právny vzťah, počet spoluvlastníkov a spoluvlastník určený dohodou A/N. 
Právny vzťah je definovaný číslom od 0 do 4. Bližšie po stlačení Shift+F7. Ďalej môžete zadať právny 
dôvod  na     oslobodenie,   dátum  do kedy  je  daň  oslobodená  a  poznámku.  Dátum  oslobodenia  od dane 
v daňovom priznaní (na tlačive) nenájdete, jeho úloha bude vysvetlená nižšie. Poznámka ku karte je voľný 
text,  otvorí  sa stlačením klávesu  Insert.  Do poznámky je možné nahrať napríklad čísla  ďalších parciel 
zaradených do prílohy priznania. 

Do výmery pozemku /spoluvlastníckeho podielu/ vložte rovnomenný údaj  z daňového priznania 
v m2.  Je  to  súčet  výmery  všetkých  parciel  uvedených  na jednom  tlačive  –  jednej  prílohe  daňového 
priznania. U spoluvlastníkov sa uvedie výmera pozemku podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

Výmeru  pozemku oslobodeného  od     dane   v m2  uveďte  podľa  daňového  priznania  (§17  zákona 
o miestnych daniach alebo VZN). 

Oslobodenie  od dane  je  možné  do programu zadať dvojakým  spôsobom.  V prípade,  že  daň
(pozemok, stavba, byt) je celá oslobodená do určitého dátumu, môžete zapísať dátum do kolónky
Oslobodenie do. Pred uplynutím lehoty pre program celý pozemok (stavba, byt) bude oslobedený 

od dane. Ako keby ste zadali rovnakú hodnotu do výmery pozemku a do výmery pozemku oslobodeného 
od dane. Aj keď výmera pozemku oslobodeného od dane (riadok 14) bude 0 ale dátum Oslob. do bude 
vyšší alebo rovný ako 01.01.200x, vypočítaná daň bude stále 0. Určenie oslobodenia od dane zadaním 
dátumu je riešením skôr pre oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa §9 ods. 1 písm. g) až j) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a 
pre oslobodenia od dane z bytov podľa §11c ods. 1 zákona č. 317/1992. Tieto oslobodenia podľa §104 
zákona č. 582/2004 Z.z. zostávajú v platnosti do uplynutia lehoty na oslobodenie.

Oslobodenia od dane môžete definovať aj doplnením  výmery pozemku oslobodeného od dane. 
Program odpočíta túto hodnotu z celkovej výmery a rozdiel doplní do výmery pozemku podliehajúceho 
dani.  Takýmto  spôsobom  vypočítaná  výmera  bude  podkladom  pre výpočet  základu  dane. 
Pre oslobodenia od dane podľa §17 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach viac vyhovuje tento druhý 
spôsob.   

Máte napríklad rodinný dom, ktorý podľa zákona č.317/1992 bol oslobodený od dane zo stavieb 
na 15 rokov a oslobodenie platí do 31.12.2007. Pre stavbu do formulára priznania zadáte dátum 
oslobodenia  do 31.12.2007,  doplníte  výmeru  zastavanej  plochy  stavby  v m2 a  do výmery 

podlahových  plôch  oslobodených  od dane  zadáte  0 m2.  V roku  2007  program  vypočíta  daň  0 Sk. 
Po prechode  na nový  rok,  teda  v roku  2008  riadok  Daň  na úhradu  už nebude  obsahovať  nulu,  ale 
skutočnú daň v Sk. Pritom na karte stavby ste nemuseli nič zmeniť. Mohol tam zostať dátum 31.12.2007, 
je  už  neplatný  a  keďže výmera  podlahových  plôch  oslobodených  od dane je  0,  stavbu  v roku  2008 
program už nepovažuje za oslobodenú od dane zo stavieb.
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Výmera  pozemku podliehajúceho dani v m2 je  údaj  rovnajúci  sa  rozdielu  riadkov 13 a  14.  Je 
automaticky vypočítaný programom. Keď je zadaný dátum oslobodenia od dane a tento dátum je vyšší 
alebo rovný ako aktuálne zdaňovacie obdobie, výmera pozemku podliehajúceho dani bude 0 m2.

Základ dane a Základ dane po     zaokrúhlení na     celé koruny nadol   sú ďalšími údajmi vypočítanými 
programom. Základ dane sa rovná súčinu riadkov 15 a 16. Základ dane po zaokrúhlení nadol je suma 
z riadku 17 po zaokrúhlení na celé Sk nadol podľa §101 ods. 1 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach. 

Daň na riadku 20 je tiež vypočítaný údaj.  Je to súčin riadkov 19 a 18. Keďže ročná sadzba je 
uvedená v %, pri výpočte príslušné percento sadzby dane je delené 100.

Zníženie dane je možné zadať buď v % alebo v Sk. Stačí zadať zníženie do kolónky na to určenej a 
program vypočíta zníženie dane.

Daň na     úhradu   je rozdiel vypočítanej dane v riadku 20 a zníženia dane v riadku 21. Keď program 
vypočíta a zobrazí tento posledný údaj formulára, môžete opustiť prípravu čiastkovej dane. Po stlačení 
klávesu Esc program uloží údaje do databázy.

3.2.1.2 Daň zo stavieb – JÚ
Formulár dane zo stavieb slúžiacej  na jeden účel je  jednostránkový a kopíruje skutočné daňové 

priznanie. Číslo prílohy aj v tomto prípade môže byť 000 alebo číslo, ktoré u aktuálneho daňovníka nebolo 
ešte použité.  Podobne ako ročnú sadzbu pri dani z pozemkov,  ročnú sadzbu dane a  zvýšenie dane za 
ďalšie podlažie o ... Sk  doplní program podľa toho, aké číslo a typ dane vyberiete z číselníka ročných 
sadzieb (kap. 3.1.3).   Číslo dane musí byť z intervalu 0060..0066. Ďalšie postupy a pravidlá sú podobné 
ako pri dani z pozemkov. 

Údaj  Cpoz na obr. č. 19d. znamená stavbu na cudzom pozemku a je totožný s rovnomenným logickým 
údajom v daňovom priznaní.
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Obrázok 19d: Daň zo stavieb - stavba slúžiaca na jeden účel
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3.2.1.3 Daň zo stavieb – VÚ
Formulár  dane  zo stavieb  pre stavby  slúžiace  na viaceré  účely  je  oproti  predchádzajúcim 

formulárom na obr. č. 19c a 19d  dvojstránkový. Číslo prílohy nesmie obsahovať 000, len také nenulové 
číslo,  ktoré u aktuálneho daňovníka nebolo použité.  Číslo dane musí byť 0067 a tým pádom písmeno 
pre druh stvaby je  automaticky H.  Aby program vypočítal  základ dane a  pomernú časť základu dane 
na rôzne  účely,  musia  byť  zadané  údaje  Výmera  zastavanej  plochy  stavby  (r15),  Celková  výmera 
podlahových plôch (r16) a Výmera podlahových plôch podliehajúcich dani určených na rôzne účely (r18a 
až r18g). Ročné sadzby dane na rôzne účely a zvýšenia sadzby dane za ďalšie podlažie program doplní 
podľa príslušných účelov použitia z číselníka pre daný druh stavby od A po G.

 Vo VZN obce  Daňový  raj  sú  stanovené  dve  ročné  sadzby  dane  pre stavby  na bývanie  (druh 
stavby A). Prvá sadzba je v číselníku definovaná číslom 0060 a typom 01 a má hodnotu 12,50 
Sk/m2. Druhá sadzba pre ulicu Poľná je definovaná číslom 0060 a typom 02. Ročná sadzba dane 

v tomto prípade je 4 Sk/m2. Pre ostatné druhy stavieb sú definované spoločné sadzby platné v celej obci. 
Do číselníka  sú  vložené  s príslušným  číslom  dane  (0061..0066)  a  typom  01.  Stavby  na ostatnú 
podnikateľskú a zárobkovú činnosť (F) majú stanovenú napríklad 60 Sk/m2.  V číselníku sú evidované 
pod číslom 0065 a typom 01.

Daňovník  vlastní  stavbu  –  jednoposchodový  rodinný  dom  na ulici  Poľná.  Z celkovej  výmery 
podlahovej plochy mu 80 m2 slúži na bývanie a na 20 m2 má zriadenú predajňu. Je to teda stavba slúžiaca 
na viaceré účely. Ako docieliť, aby program pri výpočte ročnej sadzby na rôzne účely počítal so sadzbou 
4 Sk/m2 pre druh A a 60 Sk/m2 pre druh F? 

Riešenie: Vložte nový riadok do číselníka ročnej sadzby dane stlačením F2 (viď. kap. 3.1.3) a 
vyberte z menu druh stavby H – viacúčelová stavba stlačením Enter .  Číslo dane program automaticky 
nastaví na 0067 a ponúkne typ 02. Typ a popis môžete tiež potvrdiť teda klávesom Enter  a do stĺpcov 
Sadzba dane a Zvýšenie môžete dať 0 Sk/m2 . Posledný údaj je P(oznámka), ktorú tiež môžete preskočiť 
Enterom. Zobrazí sa znova menu ´Vyberte druh stavby...´. Ďalší riadok do číselníka vložiť momentálne 
nepotrebujeme, opustíme nahrávanie stlačením  Esc. Prvý krok máme za sebou. Teraz už môžeme ísť 
na voľbu Nový záznam dane / Nové daňové priznanie. Daňovníkovi nahráme novú prílohu vo voľbe Daň 
zo stavieb – VÚ  a do čísla dane vložíme 0067 a do typu 02. Keďže v číselníku je definovaná sadzba 
pre druh stavby A s typom 02 (4 Sk/m2),   program bude počítať  so sadzbou 4 Sk/m2  .  Ostatné druhy 
stavieb  majú  sadzby  platné  v celej  obci  (len  typ  01).  Program  pre ostatné  druhy  stavieb  nenašiel 
v číselníku  záznam  s typom  02,  preto  použije  sadzby  pre typ  01.  Napríklad  pre stavby  na ostatnú 
podnikateľskú a zárobkovú činnosť 60 Sk/m2 .

3.2.1.4 Daň z bytov
Ďalší jednostránkový formulár kopírujúci príslušné daňové priznanie (IV. Oddiel). Číslo prílohy 

podobne ako v prípade stavieb slúžiacich na viaceré účely nesmie obsahovať hodnotu 000 ani duplicitu. 
Ročné  sadzby  dane  za byt  a  za nebytový  priestor  sú  definované  v číselníku  ročnej  sadzby  dane 
z nehnuteľností.  Prepojenie  je  rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch riešené cez číslo a  typ dane, 
pričom číslo dane je automaticky 0068. Zníženie  dane sa zadáva zvlášť pre byt a zvlášť pre nebytový 
priestor. Je možné zadať buď v % alebo v Sk. Veľké písmeno v hornej časti formulára môže nadobudnúť 
hodnoty A, B a AB. Písmeno A znamená že výmera bytu > 0 m2 a výmera nebytového priestoru = 0 m2. 
Písmeno B naopak znamená, že v daňovom priznaní výmera bytu = 0 m2 a výmera nebytového priestoru> 
0 m2. Kombinácia AB znamená, že je zadaná aj výmera bytu aj nebytového priestoru.

3.2.1.5 Tlačové zostavy
Po natypovaní všetkých čiastkových daní daňovníka môžete mu hneď vytlačiť napríklad Potvrdenie 

o podaní daňového priznania alebo Platobný výmer. Menu ďalej obsahuje pomocné zostavy ako je sumár 
dane (zoznam natypovaných čiastkových daní daňovníka), karta daňovníka alebo nedoplatky daňovníka 
z predchádzajúcich rokov.

37



DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ                                                                                                                                                         KOMPLETNÁ EVIDENCIA OBCÍ

3.2.1.6 Prepojenie programu s evidenciou pozemkov
Program KEO,  Kompletná  evidencia  obcí  sa  skladá  z viacerých  samostatných  modulov.  Tieto 

moduly sú nezávislé, ale v prípade potreby môžu medzi sebou komunikovať. 
Register  pozemkov  (RP)  je  určený  pre zobrazenie  údajov  určitého  katastrálneho  územia.  Má 

evidenčný charakter. Dokáže zobraziť požadované listy vlastníctva, zoznamy vlastníkov, parciel, stavieb 
alebo  evidenčné  listy.  Aktualizované  popisné  údaje  Vášho  katastra  do programu  získate  priamo 
z Katastrálneho úradu, najčastejšie na diskete alebo na inom pamäťovom médiu. Aby Register pozemkov 
poskytol údaje pre program Daň z nehnuteľností, musíte v ňom potvrdiť ešte jednu voľbu. Spustite teda 
program KEO / Registre / Register pozemkov / Aktualizácia / Mostík pre daň z nehnuteľností. Vygeneruje 
spojovacie  súbory  a  údaje  o parcelách,  stavbách  a  bytoch   budú  viditeľné  aj  v programe  Daň 
z nehnuteľností.  Bližší  popis tohto subsystému nájdete v samostatnej  príručke Registre 2 (i keď v dobe 
písania tejto dokumentácie len k staršej vezii – v6.32).  

Program Daň z nehnuteľností  je schopný zobraziť parcely (stavby, byty)  daňovníka z evidencie 
pozemkov. Je to užitočná pomôcka pri nahrávaní daňového priznania. Viete napríklad zistiť, že konkrétna 
parcela akú má výmeru, akého je druhu, koľko má vlastníkov a aké sú podiely vlastníkov. Alebo porovnať, 
ktoré nehnuteľnosti daňovník uviedol a ktoré neuviedol vo svojom daňovom priznaní. Pritom nemusíte 
opustiť ani program Daň z nehnuteľností. Vďaka spojovacím súborom tieto údaje sú k dispozícii priamo 
v programe DN. Pri nahrávaní novej prílohy dane z pozemkov program dokonca sám ponúkne výmeru a 
druh pozemku, keď natypované číslo parcely je  nájdené v údajoch z katastrálneho úradu.  Samozrejme 
programom zobrazenú výmeru môžete prepísať.  Daňovník v konkrétnom prípade nemusí platiť za celý 
pozemok, ale napríklad len za svoj podiel.  Takisto v jednej prílohe môžu byť zahrnuté viaceré parcely 
rovnakého druhu a v kolónke číslo parcely je číslo len prvej z nich. Ostatné čísla parciel sú uvedené potom 
len v poznámke. 

A teraz už k veci. Pri príprave čiastkovej dane z pozemkov (obr.č. 19c) a  zo stavieb (obr.č. 19d) 
na poslednom riadku obrazovky (tzv.  25.  riadok) je zobrazený Shift+F2 – pozemky (stavby).  Podobná 
funkcia  je  k dispozícii  aj  pre stavby  slúžiace  na viaceré  účely  a  pre byty.  Logika  je  teda  rovnaká. 
Podľa toho, že akú čiastkovú daň daňovníkovi nahrávate, máte k dispozícii jeho pozemky, stavby alebo 
byty z evidencie pozemkov. Stačí stlačiť Shift+F2 a program ponúkne evidované nehnuteľnosti daňovníka. 
Detailné zobrazenie konkrétnej parcely, stavby alebo bytu potom vyvoláte stlačením F10. Keď program 
nenájde žiaden záznam s požadovaným IČO / RČ / Dátum narodenia, vypíše hlášku Aktuálne [IČO, RČ, 
DNar] nenájdené.

3.2.2 Príprava nedoplatku za predchádzajúce roky
Jedná  sa  o ručné  doplnenie  nedoplatkov.  Databázu  nedoplatkov  program  štandardne  vytvára 

z nezaplatených daní automaticky pri prechode na nový rok. Môže sa ale stať, že sa zabudne na daň, príp. 
daňová povinnosť daňovníka za predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa zistí neskôr. V takýchto prípadoch 
nezostáva nič iné, ako doplniť nedoplatok ručne.

Pri príprave karty nedoplatku sa už nezaznamenávajú čiastkové dane, ale sumy podľa jednotlivých 
druhov  pozemkov  (A..H),  stavieb  (A..H)  a  bytov  a  nebytových  priestorov  (B,  N).  To,  či  sa  jedná 
o nevyrovnanú  daň  alebo  neuhradenú  sankciu  riadite  údajom Typ  predpisu.  Hodnota  01  znamená 
nedoplatok dane a 02 je zostatok sankčného úroku. Na karte nedoplatku môžete zaznamenať aj termíny 
splátok  a  samotné  splátky.  Údaj  Platby  v predch.  rokoch  slúži  na evidenciu  čiastky,  ktorú  daňovník 
z celkového predpisu zaplatil ešte v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Následne program vypočíta 
Zostatok  na začiatku  obdobia  ktorý  je  rozdielom  celkového  predpisu  a  starých  platieb.  Zostatok 
na začiatku obdobia potom program ponúkne pri platbách.

Karta  nedoplatku  oproti  verzii  v programe  Daň  z nehnuteľností  do 31.12.2006  je  rozšírená. 
Pôvodný  formulár  v starom  programe  obsahoval  len  súčtové  údaje  dane  z pozemkov,  dane 

zo stavieb a  dane z bytov. V novej verzii sú tieto súčtové údaje rozdelené podľa druhu pozemku. Rozšíriť 
karu nedoplatku bolo nutné kvôli výkazu o dani z nehnuteľností. 
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3.3 AKTUALIZÁCIA
Po natypovaní čiastkových daní a nedoplatkov z prechádzajúcich rokov prichádzame k následným 

činnostiam, aktualizáciám, platbám, sankčnému úroku.

3.3.1 Aktualizácia čiastkových daní
Jedná sa o priamy vstup do karty všetkých daní z pozemkov, zo stavieb a z bytov a nebytových 

priestorov  v bytovom  dome.  Kým  prvé  tri  voľby  ponúkajú  možnosť  aktualizácie  podľa jednotlivých 
druhov  daní,  posledná  štvrtá  možnosť  Dane  vybraného  daňovníka zobrazí  čiastkové  dane  jedného 
daňovníka. 

V prvých troch prípadoch sú teda zobrazené čiastkové dane rovnakého druhu (1 - daň z pozemkov, 
2 – daň zo stavieb a 3 – daň z bytov). Zoznam daní je implicitne triedený podľa daňovníkov v abecednom 
poradí. Prehľadové okno obsahuje meno daňovníka, identifikačný údaj (IČO/RČ), číslo prílohy, parcelné 
číslo a daň. Okrem spoločných údajov sú zobrazené aj niektoré špecifické údaje, charakteristické pre daný 
druh dane. Pre daň z pozemkov je to druh pozemku a výmera, pre daň zo stavieb druh stavby, súpisné číslo 
a  výmera  a  pre daň  z bytov  súpisné  číslo  a  číslo  bytu.  Na zozname daní  je  možné  vykonávať  ďalšie 
činnosti:

● F3 – rýchle vyhľadávanie daňovníka / dane. Vyhľadávanie prebieha podľa triediaceho kľúča
● F5 – zmena triediaceho kľúča. 
● F7 – sumár dane. Tlačová zostava, ktorá zobrazuje všetky evidované čiastkové dane daňovníka.
● F10 – detail. Znamená vstup do karty dane. Otvorí sa formulár čiastkovej dane ako v príprave (obr. 

19c a 19d). Je možné zmeniť výmeru, parcelu, úľavy atď. Pri detailnom zobrazení sú k dispozícii 
rovnaké funkcie ako v príprave dane. Teda Shift+F2 zobrazí nehnuteľnosti daňovníka z evidencie 
pozemkov  a  Shift+F7  znamená  vstup  do nadriadených  číselníkov.  Vykonané  zmeny  program 
automaticky ukladá pri opúšťaní detailného zobrazenia.

● Ctrl+Y – zmazanie čiastkovej dane.

Voľba  Dane vybraného daňovníka umožňuje aktualizáciu všetkých čiastkových daní daňovníka 
z jedného  miesta.  Najprv  program  ponúkne  prehľadový  zoznam  daňovníkov.  Zoznam  je  triedený 
podľa mena a obsahuje okrem mena daňovníka IČO/RČ, adresu, číslo platobného výmeru a celkovú daň 
po zaokrúhlení. Pre klávesy F3 a F5 platí definícia z predchádzajúceho odstavca. Ďalšie funkčné klávesy, 
ktoré pri aktualizácii konkrétneho druhu dane nie sú k dispozícii, majú trošku iný význam, príp. vyžadujú 
ďalší komentár:

● F4 –  zmena  daňovníka.  Keď potrebujete  prepísať  všetky čiastkové  dane z jedného na druhého 
daňovníka. Podrobnejšie v kapitole 3.3.1.1.

● F8 – nový sankčný úrok. Sankciám je venovaná kapitola 3.3.1.2
● F10 – detail, čiastkové dane aktuálneho daňovníka. Samotný formulár je rozdelený na päť častí, 

ktoré sú označené s príslušným číslom oddielu (obr.č.20): 
○ I. oddiel – údaje o daňovníkovi
○ II. oddiel – daň z pozemkov
○ III. oddiel – daň zo stavieb
○ IV. oddiel – daň z bytov
○ V. oddiel – sumarizácia
Medzi týmito oddielmi sa prepínate pomocou klávesu tabelátor  (Tab).  Je to cyklické prepínanie 

vždy do nasledujúceho oddielu v poradí.  Piaty oddiel je  len informatívny a automaticky aktualizovaný 
programom. Preto kurzorom sa pohybujete len medzi oddielmi od I. do IV. Z preddefinovaných funkcií 
F10  a  Ctrl+Y  sa vzťahujú  na práve  aktívny  oddiel  a  v rámci  oddielu  na aktívny  záznam.  Napríklad 
stlačením  F10  v oddieli  I.  otvárate  údaje  o daňovníkovi  a  v oddieli  II.  kartu  dane  z pozemkov  ako 
na obr.č.19c. Stlačenie Ctrl+Y v oddieli III. znamená vymazanie čiastkovej dane zo stavieb. Existujú aj 
funkcie,  ktoré  majú  rovnaký  význam  nezávisle  od toho,  z ktorého  oddielu  ich  volíte.  Sem  patrí  už 
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spomínaný  tabelátor  (Tab),  ďalej  doplnenie  novej  prílohy  (F2),  údaje  z katastra  (Shift+F2)  a  tlačové 
zostavy (Shift+F6). Z tlačových zostáv sú k dispozícii tie isté, ktoré v príprave daňového priznania. 

● Ctrl+Y – zrušenie karty daňovníka. Vymazať kartu daňovníkovi program dovolí len v prípade, keď 
nemá žiadne čiastkové dane ani nedoplatky z predchádzajúcich rokov. V ostatných prípadoch Vám 
oznámi dôvod odmietnutia a mazanie preruší.

● Shift+F6 – tlačové zostavy ako v kapitole 3.2.1.5.

3.3.1.1 Zmena daňovníka
Existujú situácie, kedy potrebujete previesť všetky čiastkové dane z jedného daňovníka na druhého. 

V programe  DN  do 31.12.2006  na  to  slúžila  samostatná  voľba.  V programe  Daň  z nehnuteľností  od 
01.01.2007  je  zmena  daňovníka  riešená  iným  spôsobom.  Ako  už  aj  v predchádzajúcej  kapitole  bolo 
naznačené, slúži na to kláves F4 vo voľbe Dane vybraného daňovníka. 

Po stlačení  F4  program ponúkne okno s identifikačnými  údajmi  pôvodného daňovníka.  Zadajte 
IČO a(lebo) rodné číslo nového daňovníka a na ostatných údajoch formulára stlačte  Enter.  Identifikačné 
údaje  nového daňovníka  môžete  vyhľadať  a  prebrať  zo spoločného  súboru  daňovníkov  a  poplatníkov 
stlačením Shift+F7 na údajoch IČO/RČ.  

Po potvrdení  posledného údaja  a  dotazu  Skutočne zmeniť  daňovníka  program prepíše čiastkové 
dane  z pôvodného  na nového  daňovníka.  Pôvodnému  daňovníkovi  ostane  karta  v evidencii  s nulovou 
daňou. Pokiaľ pôvodný daňovník nemá žiadne nedoplatky, môžete mu zrušiť kartu stlačením Ctrl+Y.
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Obrázok 30: Dane vybraného daňovníka s aktívnym II. oddielom

Obrázok 4: Formulár zmeny daňovníka
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Pri prevode daní platí pravidlo všetko alebo nič. Viete previesť len všetky dane daňovníka na inú 
osobu  /  daňový  subjekt.  Ak  potrebujete  previesť  len  jednu  alebo  teda  nie  všetky  čiastkové  dane,  je 
potrebné požadované čiastkové dane u pôvodného vymazať a nahrať u nového. 

3.3.1.2 Sankčný úrok
Nedodržanie daňovej disciplíny sa sankcionuje. Ak daňovník nezaplatil daň alebo splátku dane ani 

v posledný deň jej  splatnosti  je daňovým dlžníkom. Správca dane podľa §35b zákona č. 511/1992 Zb. 
o správe  daní  a  poplatkov  a  o zmenách  v sústave  územných  finančných  orgánov  v znení  neskorších 
predpisov je povinný vyrubiť sankčný úrok.

Správca dane vyrubí sankčný úrok vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS platnej 
v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň 
zaplatený alebo odvedený alebo splátka dane zaplatená. Lehota na výpočet sankčného úroku teda začína 
dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane (splátky) a končí dňom vykonania platby vrátane.

Pre výpočet sankčného úroku teda potrebujeme poznať:
● dátum splatnosti dane alebo splátky dane
● dátum úhrady, kedy bola daň zaplatená
● základnú úrokovú sadzbu NBS, platnú v deň vzniku nedoplatku
● výšku dane (splátky), ktorá nebola včas zaplatená

Z vyššie uvedených údajov pri výpočte sankčného úroku do programu zadávate dátum splatnosti, 
dátum úhrady a výšku dane (splátky). Základnú úrokovú sadzbu NBS program zistí z číselníka úrokových 
sadzieb.  Preto  keď dôjde  k zmene  úrokovej  sadzby,  číselník  si  musíte  aktualizovať.  Inak  by program 
vypočítal nesprávnu výšku sankčného úroku. Číselník nájdete v spoločnom module daní a poplatkov: KEO 
/ DaPo od 01.01.2007 / Číselníky a parametre / Základná úroková sadzba NBS  (kap. 1.2.1.2).

Údaje  potrebné  pre výpočet  sankčného  úroku  máme  k dispozícii  na karte  dane  (nedoplatku). 
Príprava nového sankčného úroku je konštruovaná tak, aby potrebné údaje boli pri výpočte po ruke, príp. 
podľa možnosti ich program ponúkol sám. Pre doplnenie nového sankčného úroku slúži kláves F8. Podľa 
toho,  či  sa  chystáte  vyrubiť  sankčný  úrok  z dane  (splátky)  bežného  roka  alebo  nedoplatku 
z predchádzajúcich rokov, formulár SÚ treba volať z príslušnej časti programu. Pre daň bežného roka je 
potrebné ísť na voľbu ../DN / Aktualizácia / Čiastkové dane / Dane vybraného daňovníka a stlačiť F8. Keď 
sa jedná o daň z predchádzajúcich zdaňovacích období, F8 stlačíte na karte nedoplatku vo voľbe .. / DN /  
Aktualizácia / Aktualizácia karty nedoplatku.

Po doplnení  požadovaných  údajov  program  vypočíta  sankčný  úrok.  Rozhodnutie  o vyrubení 
sankčného úroku môžete hneď vytlačiť z aktuálneho miesta stlačením Shift+F6.

3.3.2 Aktualizácia karty nedoplatku
Ako už aj z názvu voľby vyplýva, jedná sa o aktualizáciu kariet nedoplatkov z predchádzajúcich 

rokov. Je jedno, či medzi nedoplatky sa dostali z nezaplatených daní po prechode na nový rok alebo boli 
ručne natypované v príprave. Program najprv ponúkne prehľadový zoznam evidovaných nedoplatkov a 
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Obrázok 22: Výpočet sankčného úroku
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preplatkov. Zoznam je triedený štandardne podľa daňovníkov. Aj v tomto prípade platia v DN už de facto 
štandardné funkčné klávesy (F3 – vyhľadávanie, F4 – zmena daňovníka, F5 – zmena triedenia, F8 – nový 
sankčný úrok, F10 – detail predpisu, Ctrl+Y – zrušenie karty nedoplatku a Shift+F6 – tlačové zostavy).

3.3.3 Platby
Samotný  proces  nahrávania  nových  platieb  ako  aj  oprava  či  zrušenie  už  evidovaných  platieb 

prebieha rovnakým spôsobom ako v programe Miestne dane a poplatok (MD - kapitola 2.3.3). Jediným 
rozdielom v provnaní s evidenciou platieb v MD je to, že nie je k dispozícii Shift+F10 – predpis. Keď 
potrebujete zistiť podrobnosti o aktuálnom predpise (daň b.r., nedoplatok, SÚ, nSÚ), stlačte Shift+F6 – tlač 
a vyberte z ponuky voľbu Karta predpisu.

3.3.4 Aktualizácia karty SÚ
Oprava údajov v evidencii sankčných úrokov, prípadne vymazanie nepotrebných záznamov. Platia 

rovnaké  funkčné  klávesy  ako  pri aktulizácii  dane  vybraného  daňovníka  alebo  pri aktualizácii  karty 
nedoplatku.

3.3.5 Ostatné aktualizácie
Ponuka  Ostatné  aktualizácie  obsahuje  pomocné  funkcie,  ktoré  pomáhajú  udržiavať  databázu 

v dobrom stave, opravujú väzby a prepojenia medzi jednotlivými súbormi evidencie. Ďalej obsahujú rôzne 
hromadné  aktualizácie  vybraných  údajov,  ktoré  autor  programu  nevedel  logickejšie  umiestniť  na iné 
miesto v programe. 

Prvá voľba v poradí je  Údržba súborov.  Po spustení údržby program prepočíta všetky predpisy a 
aktualizuje údaje na karte predpisu podľa číselníkov alebo parametrov programu. Nastaví napríklad dátum 
splatnosti,  prípadne  termíny  splátok.  Rozpíše  evidované  platby  na čiastkové  dane.  Ďalej  na kartách 
predpisov a nedoplatkov aktualizuje dátum platby a zaplatenú čiastku podľa evidencie platieb. Nutnosť 
spustenia  údržby  súborov  program  automaticky  oznámi  po inštalácii  novej  verzie  programu, 
po aktualizácii číselníkov alebo parametrov úlohy,  po nekorektnom ukončení programu príp. po obnove 
údajov z archívu.  Na konci  údržby súborov prebieha obnova indexových súborov.  Túto reindexáciu je 
možné  spustiť  aj  samostatne  (voľba  Reindexácia  súborov).  Má  význam vtedy,  keď  problémy  sú  len 
v triedení údajov a nechcete spúšťať časovo náročnejšiu údržbu súborov. Len opraviť triedenia (indexy).

Pomocou  Prečíslovania výmerov viete priradiť čísla výmerov predpisom v požadovanom poradí, 
zrušiť staré čísla platobných výmerov všetkým daňovníkom alebo preddefinovanej skupine daňovníkov 
(FO / PO). Je predpoklad, že vo vyšších verziách bude táto voľba z programu vypustená a prečíslovanie 
bude riešené ako v programe MD. 

Aktualizácia adries v súboroch slúži na synchronizáciu údajov o daňovníkovi na karte daňovníka 
(KartaDN)  podľa spoločného  súboru  daňovníkov  a  poplatníkov  (H3dp09).  Podobným  spôsobom 
aktualizuje údaje aj v súbore nedoplatkov (KartaZO) a v súbore platieb (Platby).

Vo voľbe  Vlastné  formuláre  môžete  vstúpiť  do jednotlivých  databázových  súborov  dane 
z nehnuteľností.  Každá  položka  v menu  obsahuje  jeden  súbor.  V spomínanom menu  je  okrem popisu 
súboru v hranatej zátvorke aj jeho skutočný názov. Sú to vlastné formuláre, sami riadíte zoznam a poradie 
údajov na obrazovke (klávesy F2 – výber a F9 – poradie). Len pre skúsenejších používateľov PC FANDu a 
KEO. 

V ostatných aktualizácicách nájdete ešte voľbu  Prevod údajov z verzie v6.45. Slúži na načítanie 
predpisov a sadzieb z daní a poplatkov do 31.12.2006. Ide o špeciálny prípad prechodu na nový rok. Je to 
jednorázový prevod údajov, postupom času z programu bude odstránený. Keď je databáza  naplnená, táto 
voľba je neprístupná.
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3.4 LISTOVANIE
Pri listovaní údajov oproti aktualizácii nemôžete opravovať údaje (ani mazať). Len prezerať. Keď 

chcete mať istotu že omylom nič neprepíšete, alebo máte obmedzený prístup do programu, môžete otvoriť 
všetky čiastkové dane, nedoplatky, platby ako aj sankcie práve v listovaní. Okrem volieb, ktoré nájdete aj 
pod aktualizáciou  sú  navyše  voľby  Dane  z uplynulých  rokov  a  Platby  v uplynulých  rokoch.  Obsahujú 
jednak predpisy všetkých daňovníkov z predchádzajúcich zdaňovacích období a druhá voľba staré platby. 
Teda aj predpisy a platby, ktoré boli evidované v programe DaPo do 31.12.2006.

3.5 TLAČOVÉ ZOSTAVY
Voľba  Tlač  obsahuje  preddefinované  tlačové  zostavy,  ktoré  priamo  súvisia  s evidenciou  daní 

z nehnuteľností. Ich ďalšie delenie je nasledovné: 

3.5.1 Platobné výmery, rozhodnutia
Väčšina  zostáv  tejto  ponuky  (okrem  predpisového  zoznamu)  má  rovnaké  ovládanie  a  logiku. 

Program  najprv  ponúkne  zoznam  daňovníkov,  z ktorého  treba  vybrať  a  označiť  skupinu  pre tlač. 
Označenie a výber do skupiny pre tlač prebieha prepísaním písmena N(ie) na A(no).  Následne môžete 
stlačiť F2 pre výmery  a výzvy alebo F7, F8 pre exekučné príkazy a program vygeneruje tlačovú zostavu 
z označenej skupiny záznamov. 

3.5.1.1 Platobné výmery
Hromadnú  tlač  platobných  výmerov  je  možné  spustiť  cez voľbu  ../  DN  /  Tlačové  zostavy  /  

Platobné  výmery,  rozhodnutia  /  Platobné  výmery.  Program  zobrazí  prehľadový  zoznam  daňovníkov. 
Zoznam  obsahuje  mená  daňovníkov,  písmeno  F  (fyzická  osoba)  alebo  P  (právnická  osoba),  adresy 
daňovníkov, daň,  číslo platobného výmeru a logický údaj Výber A/N. Daňovníkom, ktorým chcete tlačiť 
platobné výmery,  nastavte  logický  údaj  z N(ie)  na  A(no).  Keď máte  takto  označenú  skupinu,  môžete 
stlačiť  F2 – výmer.  Program najprv očísluje nulové výmery a vygeneruje  tlačovú zostavu platobných 
výmerov. Keď stlačíte F2 a nemáte nikoho zaradeného do výberu, program považuje za výber aktuálny 
riadok na ktorom stojí kurzor.

Číslovanie  platobných  výmerov  rovnako  ako  v MD  riadi  program.  Každý  predpis  s nulovým 
číslom výmeru pri zaradení do tlače dostane nové nenulové číslo. Podľa toho, že v akom poradí budete 
tlačiť výmery, v takom poradí budú aj očíslované. Nové číslo program priradí len daňovníkom, ktorým 
nebol  predtým výmer  vytlačený.  Prečísluje  teda  len  výmery s nulovým číslom,  ostatné  nenulové čísla 
nezmení.

Zoznam najdôležitejších dostupných funkcií:
● F2 – výmer . generuje požadovanej skupine daňovníkov platobné výmery. Tieto platobné výmery 

si môžete následne vytlačiť stlačením klávesu F6 alebo upravovať (F4,F5).
● F3 – hľad . vyhľadávanie podľa triediaceho kľúča
● F5 – tried . zmena triedenia. Okrem prednastaveného triedenia podľa mena je k dispozícii triedenie 

podľa adresy, a to buď podľa súpisného čísla alebo ulice a orientačného čísla. Pri ďalšom spustení 
bude nastavené také triedenie, aké bolo vtedy, keď ste naposledy opustili tlač platobných výmerov.

● F7 – menu . zoznam všetkých dostupných funkcií.
● F9 - o(d)zn . hromadná zmena výberu pre tlač
● F10 – export. Generovanie údajov podľa nastavenej šablóny (viď. Kap.1.2.1.7). 
● Alt+F2 – tlač adries.  Označenej  skupine  daňovníkov môžete  vytlačiť  aj  adresy na štítky alebo 

priamo na obálky.
● Alt+F3 – zloženky. Generuje označenej skupine záznamy do súboru zloženiek. Tieto zloženky sa 

dajú vytlačiť vo voľbe ../ DN / Tlačové zostavy / Zloženky / Tlač zloženiek.
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● Alt+F4 – filter. Nastavenie podmnožiny daňovníkov.

3.5.1.2 Výzva na zaplatenie nedoplatku
Daň alebo splátka dane, ktorá nebola zaplatená v lehote alebo vo výške podľa zákona č. 582/2004 

Z.z.  o miestnych daniach alebo podľa zákona č. 511/1992 Zb. o sprváve daní a poplatkov, je daňovým 
nedoplatkom. Osoba, ktorej bola uložená povinnosť zaplatiť daň a túto povinnosť nesplnila, je u správcu 
dane daňovým dlžníkom. Správca dane podľa §58a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní  a poplatkov 
môže daňového dlžníka vyzvať, aby zaplatil daň v náhradnej lehote.

Tlač výzvy prebieha podobným spôsobom ako tlač platobných výmerov. Program ponúkne zoznam 
daňových  nedoplatkov  podľa daňovníkov.  Zoznam  obsahuje  nedoplatky  z predchádzajúcich  rokov  a 
nezaplatené  dane  (splátky  dane)  b.r.  po dátume  splatnosti.  Výzvy  na zaplatenie  daňového  nedoplatku 
generujete stlačením F2 .

3.5.1.3 Ďalšie zostavy v ponuke Platobné výmery, rozhodnutia
Podponuka .. / DN / Tlač / Tlačové zostavy / Platobné výmery, rozhodnutia obsahuje ďalšie tlačové 

zostavy. Rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku a exekučné príkazy majú veľmi podobné ovládanie ako 
tlač platobných výmerov, nebude im venovaná samostatná podkapitola. 

Predpisový  zoznam obsahuje  zoznam všetkých  daňovníkov  a  ich  daní  z pozemkov,  zo stavieb, 
z bytov a celkovú daň po zaokrúhlení na celé koruny nahor. Zoznam môže byť triedený podľa mena alebo 
adresy.  Keď zbadáte nejakú chybu v triedení, potvrďte Reindexáciu súboru. 

3.5.2 Tlač zloženiek
Naplnenie  súboru  zloženiek  v programe  Daň  z nehnuteľností  je  dostupné  vo voľbe  Platobné 

výmery (kap. 3.5.1.1). 
Voľba  Tlač  zloženiek umožňuje  tlačiť  evidované zloženky alebo doplniť nové  zloženky ručne. 

Program  na pozadí  volá  tú  istú  úlohu  ktorá  je  k dispozícii  v spoločnom  module  daní  a  poplatkov 
pod voľbou Poštové peňažné poukazy R|S. Bližší popis nájdete teda v kapitole 1.3.2. 

3.5.3 Prehľady
Prvé tri podponuky obsahujú opisy daní z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Tieto zoznamy môžu 

obsahovať kompletné zoznamy daní alebo vybrané podmnožiny záznamov. Takáto podmnožina môže byť 
napríklad opis daní z lesných pozemkov alebo zoznam stavieb oslobodených od dane atď. Po nastavení 
parametrov  môžete  potvrdiť  voľbu  Generovať  zostavu  a  program zobrazí  dane  patriace  do nastavenej 
podmnožiny.

Ďalšia  voľba  Dane  –  prehľad  daní   je  zoznam  daňovníkov  a  ich  daní  z nehnuteľností. 
Pri štandardnom nastavení parametrov výstupná zostava sa podobá na predpisový zoznam, je len rozšírený 
o stĺpce  Platby  (suma zaplatenej  dane) a Rozdiel  (nedoplatok,  preplatok).  Keď sa Vám viac páči  taká 
zostava, aká bola v programe DN do 31.12.2006 na rovnakom mieste, zmeňte parameter Výber zostavy  
z RprehlD na RSDaneN.

V prehľadoch nájdete ešte voľbu Nedoplatky za uplynulé roky. Je to zoznam daňových nedoplatkov 
z predchádzajúcich rokov podľa daňovníkov.  Zostava obsahuje rok vzniku nedoplatku, stav na začiatku 
aktuálneho obdobia, uhradenú čiastku v aktuálnom zdaňovacom období a aktuálny rozdiel.

3.5.4 Rozbory
Voľba  Rozbory  kopíruje  rovnomennú  voľbu  programu  DN  do 31.12.2006.  Nájdete  tu  rôzne 

rozbory platenia dane (celkovej aj čiastkovej),  platby v určitých obdobiach, denné a mesačné prehľady 
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platieb.  V ďalšej  podponuke  sa  vytvárajú  podklady  pre štatistický  výkaz  o dani  z nehnuteľností  a  ako 
posledná ponuka v poradí obsahuje zoznamy daňovníkov s nevyrovnanými daňami.

3.5.4.1 Tlačové zostavy platieb
Pri tlači  zostavy  Platby  v zadanom  termíne  je  k dispozícii  výber  podľa spôsobu  úhrady,  druhu 

predpisu (platba dane bežného roka, nedoplatku, SÚ, nSÚ). Je možné zadať dolnú a(lebo) hornú hranicu 
dátumu  platby  a  triedenie  záznamov  na zostave  (podľa dátumu  alebo  podľa mena  daňovníka). 
Pre uľahčenie  nastavenia  dátumu  platby  sú  preddefinované  niektoré  častejšie  sa  vyskytujúce  dátumy. 
Napríklad F4 – 01.01.200x / 31.12.200x,  F5 – aktuálny, F6 – ako dátum druhý, F10 – prázdny. Keď je 
všetko nastavené, môžete potvrdiť voľbu  Generovať zostavu  {PlatObd} a vytlačiť zostavu podľa Vami 
nastavených kritérií. 

Mesačný prehľad platieb je súčtová zostava, ktorá obsahuje sumárne údaje podľa mesiacov. Platby 
sú rozpísane na zaplatené sumy dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov, na nedoplatky a sankcie.

Denný prehľad platieb podobne ako mesačný prehľad platieb je súčtová zostava. Prijaté platby sú 
ale zosúčtované podľa dní. V parametroch je možné nastaviť okrem iného aj obdobie, za ktoré potrebujete 
zobraziť platby.

Čiastkové  platby  dane  bežného  roka je  detailný  rozpis  prijatých  platieb  od daňovníka  do jeho 
čiastkových  daní.  Podobne  ako  platby  v zadanom  termíne,  obsahuje  ďalšie  nastavenia,  ktoré  môžu 
ovplyvniť obsah výstupnej zostavy (spôsob úhrady, dátum platby od - do).  

Kontrolné zostavy platieb (b.r. / zostatku / SÚ)  slúžia skôr na kontrolu väzieb medzi predpismi a 
platbami. Chyba v evidencii je zobrazená výkričníkom  u daňovníka, ktorému nesedí súčet platieb na karte 
dane a v evidencii platieb.  

3.5.4.2 Podklady pre štatistický výkaz
Štatistický výkaz o dani z nehnuteľností  Daň (MF SR) 1-01 bol vydaný Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2006-2008. 
Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z §18 zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej 
štatistike.  Výkaz  o dani  z nehnuteľností  vyplňuje  obec,  ktorá  je  povinná  ho  doručiť  do 60  dní 
po sledovanom období. Formulár výkazu o dani z nehnuteľností je vytvorený v programe MS EXCEL a 
odovzdáva sa v elektronickej  podobe buď v prílohe elektronickej  pošty alebo na diskete.  Zošit  výkazu 
obsahuje  dva  listy.  Prvý  list  je  samotný  výkaz  a  druhý  list  obsahuje  vysvetlivky.Výkaz  o dani 
z nehnuteľností  vyplňujete  priamo  v programe  MS  EXCEL  a  odovzdávate  ako  premenovaný  súbor 
(okres_ičo.xls).  Neodovzdávate  teda  zostavu  vytlačenú  priamo  z KEO,  ale  prepisujete  z nej  údaje 
do fomulára vydaného ministerstvom.

Štatistický výkaz v programe KEO môže byť zobrazený za aktuálne zdaňovacie obdobie (vtedy 
prebieha  aj  výpočet  týchto  údajov)  alebo  za predchádzajúce  zdaňovacie  obdobie.  Odovzdať  vyplnený 
formulár musíte do 60 dní po sledovanom období. Je veľmi pravdepodobné, že keď spracovávate výkaz, 
v programe už bol spustený prechod na nový rok a je nastavené nasledujúce zdaňovacie obdobie. Preto je 
vytiahnutý pod samostatnú voľbu aj výkaz za predchádzajúci rok.

Platby a nedoplatky vo výkaze je vlastne podklad pre podklad. Vo výkaze schváleného za rok 2006 
sú v jednom stĺpci platby dane bežného roka aj platby zostatkov. Rovnako ani nedoplatky nie sú rozdelené 
podľa obdobia vzniku. Aby bolo možné výkaz jednoduchšie odkontrolovať a prípadnú nezrovnalosť či už 
v platbách alebo v nedoplatkoch bližšie identifikovať, bola do programu doplnená táto zostava. Spomínané 
stĺpce sú rozpísané na bežný rok a predchádzajúce obdobia. Podobne ako výkaz, aj platby a nedoplatky 
vo výkaze sú k dispozícii pre aktuálne obdobie a pre predchádzajúce zdaňovacie obdobie. 

Prehľad o výnose dane z nehnuteľností čerpá údaje z výkazov o dani z nehnuteľností za aktuálne 
obdobie a za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Po novom už aj tento formulár existuje v elektronickej 
podobe ako EXCELovská tabuľka. Prehľad v programe KEO obsahuje všetky riadky a stĺpce potrebné 
pre vyplnenie formulára.
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3.5.4.3 Daňovníci s nevyrovnanými daňami
Spoločný  zoznam  daňovníkov,  ktorí  nemajú  všetko  zaplatené  (daň  bežného  roka,  zostatky, 

sankcie), alebo platili viac ako bolo treba (preplatky). Ktorá podmnožina zo spomínaných daňovníkov Vás 
zaujíma,  je  nastaviteľné  v časti  Výber. Zoznam  môže  byť  triedený  podľa mena  daňovníka  alebo 
podľa adresy.

3.5.5 Editor tlačových zostáv (EO02)
Všetky šablóny aktuálneho subsystému sú uložené v súboroch (eo086.rpt a eo086.tpt). Cez voľbu 

Editor  tlačových  zostáv  môžete  tieto  šablóny  centrálne  aktualizovať  napríklad  zo vzorových  šablón 
doplnených autorom programu. A to buď všetky šablóny (Alt+F4) alebo aktuálny riadok (Alt+F3).  Je 
určený skôr skúsenejším používateľom programu.

3.5.6 Parametre tlačových zostáv
Nastavenie  dĺžky  strany  pre subsystém  Daň  z nehnuteľností  a  povolenia  /  zakázania  úpravy 

tlačových zostáv. Podrobnejší výklad v kapitole 1.3.1.5.

3.6 ZÁLOHOVANIE
Vytvorenie záložnej kópie celej databázy subsystému a obnova údajov z archívneho súboru.

3.6.1 Bezpečnostné kópie
Zálohovanie  kompletnej  databázy  dane  z nehnuteľností.  Do archívu  sú  zahrnuté  číselníky  a 

parametre (daňovníci mimo register, ročné sadzby dane, číselník katastrálnych území, hodnoty pozemku 
pre lesné  pozemky a  rybníky,  spoločné  parametre)  a  súbory  predpisov,  nedoplatkov  a  platieb.  Názov 
archívneho  súboru  pre daň  z nehnuteľností  je  arc_dznh.000.  Zálohovať  môžete  buď  na disketu  alebo 
na pevný disk počítača. V druhom prípade archívny súbor program vytvorí v adresári \EO\KOPIE\ .

3.6.2 Obnova spracovania
Obnovuje aktuálnu databázu z archívneho súboru arc_dznh.000 a prepíše existujúce súbory. Keď 

potvrdíte obnovu Z pevného disku, program hľadá archív v adresári \EO\KOPIE\. Po ukončení obnovy je 
potrebné spustiť Údržbu súborov (kap. 3.3.5 – ostatné aktualizácie). Do obnovy je zabudovaná kontrola, či 
daný archív je dovolené v aktuálnej verzii programu obnoviť. V opačnom prípade program vypíše v ktorej 
verzii bol archív vytvorený, aká je aktuálna verzia programu a obnovu preruší.
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  OSTATNÉ POPLATKY (OP)
4.0 ZÁKLADNÝ POPIS 44

Modul  Ostatné  poplatky  slúži  na evidenciu  rôznych  jednorázových  poplatkov,  ktoré  nie  sú 
definované  v zákone  o miestnych  daniach.  Je  priamo  prepojený  s ďalším  subsystémom  v poradí, 
s programom Vodné a stočné. Okrem predpisov natypovaných v tomto module evidujete v ňom teda aj 
predpisy za vodu. Základné členenie volieb je podobné ako v programe MD, preto na tomto mieste budú 
zdôraznené len odlišnosti oproti MD.

4.1 ČÍSELNÍKY A PARAMETRE
Základné číselníky a parametre programu Ostatné poplatky riadia výpočet poplatkov evidovaných 

v tomto subsystéme. Väčšina volieb tejto ponuky je už známa z ostatných podprogramov a nepotrebuje 
ďalší  komentár.  So súborom daňovníkov  a  poplatníkov  sme  sa  už  stretli  v spoločnom module  daní  a 
poplatkov  a  vo všetkých  predchádzajúcich  podprogramoch.  Číselník  zníženia  poplatku  je  tiež  známy 
z programu Miestne dane a  poplatok.  Rovnako aj  prechod na nový rok a  zmena obdobia sú súčasťou 
predchádzajúcich modulov. 

V spoločných  parametroch  je  možné  nastaviť  dátum  splatnosti,  konštantný  symbol,  variabilný 
symbol  a  logický  parameter,  či  v príprave  nového predpisu  má  program zobraziť  ponuku  pre tlačové 
zostavy a evidenciu platieb. 

Číselník poplatkov je zoznam poplatkov, ktoré v programe evidujete. Základný súbor obsahuje len 
jeden záznam, ktorý je  pre používateľa  uzamknutý.  Má číslo 0100 a  slúži  na prepojenie  s programom 
Vodné  a  stočné.  Keď  chcete  evidovať  ďalší  poplatok,  musí  byť  definovaný  v tomto  číselníku.  Nový 
záznam vložíte stlačením F2 a nepotrebný riadok vymažete Ctrl+Y. Na rozdiel od programu MD netreba 
už otvárať ďalšie detailné zobrazenie pre aktualizáciu záznamov. Sadzbu a ostatné údaje môžete zmeniť 
prepisovaním hodnôt v aktuálnom formulári.

● Číslo – číslo poplatku. Číslo 0100 je vyhradené pre vodné a stočné. Ostatné poplatky číslujte od 
0011 do 0099.

● Typ – rozlíšenie v rámci jedného druhu poplatku. Číslujte od 01 do 99 pre každé číslo poplatku. 
Hodnotu 00 môže obsahovať len poplatok s číslom 0100.

● Názov – názov poplatku
● Sadzba – sadzba v Sk
● P – poznámka k poplatku. Voľný text, ktorý môžete editovať stlačením klávesu Insert.
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● Cyklus – cyklus generovnia nového poplatku. Písmeno D a prázdny údaj znamenajú jednorázový 
poplatok.  Písmeno  R  je  určené  pre ročné  poplatky.  Takéto  označenie  má  význam  hlavne 
pre prechod na nový rok. Jednorázové poplatky totiž program pri prechode na nový rok nepreberie. 
Automaticky generuje len cyklické poplatky (ročné, mesačné atď.)

● Zaokr – spôsob zaokrúhľovania poplatku (M-matematicky, H-nahor, D-nadol, 5-na 0.50 Sk )
● DesM – na koľko desatinných miest (0-na celé koruny, 1-jedno desatinné miesto, -2-celé stovky)
● TypS – typ sadzby. Definuje výpočet predpisu:

○ prázdny údaj : predpis = sadzba * množstvo
○ D : predpis = sadzba * množstvo * počet dní 
○ M : predpis = sadzba * množstvo * počet mesiacov

Aktualizácia sadzby v programoch Miestne dane a poplatok a Daň z nehnuteľností sa prejavila aj 
na natypovaných  záznamoch  pred zmenou.  Nahrali  ste  niekoľko  predpisov  dane  za psa  a  až 
potom ste zbadali, že sadzba je 150 Sk a nie 100 Sk, ako máte v číselníku. Stačilo aktualizovať 

sadzbu zo 100 Sk na 150 Sk a program automaticky prepočítal všetky evidované predpisy dane za psa 
s novou  sadzbou.  V programe  Ostatné  poplatky  takáto  aktualizácia  sadzby  prepočíta  pred zmenou 
nahraté predpisy keď sú ročné. Keď je poplatok jednorázový, predpis program neprepočíta. Novú sadzbu 
začne používať len pri nových predpisoch.

4.2 PRÍPRAVA
Nahrávanie  nových  poplatkov  bežného  roka  a  nedoplatkov  z predchádzajúcich  rokov.  Karty 

predpisu a nedoplatku sú veľmi podobné a rovnaké pre všetky čísla poplatku. Formulár pre nedoplatok 
obsahuje navyše kolónky Platby staré a Zostatok na začiatku roka. S rovnakými údajmi sme sa už stretli aj 
na karte nedoplatku v MD a DN.

4.3 AKTUALIZÁCIA
Práca s evidovanými predpismi. Môžete opravovať údaje na karte poplatku / nedoplatku, prípadne 

nepotrebné predpisy vymazať.  V samostatnej voľbe evidujete platby. Ovládanie programu je už známe 
z predchádzajúcich kapitol.

 Predpisy za aktuálny rok obsahuje navyše možnosť generovať nový cyklický poplatok. Funkcia je 
definovaná  na kláves  F2  a  po potvrdení  nahrávate  poplatníkovi  nový  predpis  ako  v príprave. 
Pre zjednodušenie práce program ponúkne niektoré údaje z pôvodného predpisu.

Časť Pomocné aktualizácie obsahuje okrem už známych volieb ako Údržba súborov, Reindexácia  
súborov a  Vlastné formuláre  ešte ďalšie dve voľby. Sú to  Sumarizácia platieb a  Preradenie do archívu.  
Sumarizácia platieb je súčasťou aj údržby a prepočítava na karte predpisu uhradené sumy. Jednorázové 
uhradené poplatky môžete preradiť do archívu spustením rovnomennej voľby z ponuky. Program najprv 
ponúkne zoznam predpisov (musia byť zaplatené a nesmú byť ročné) a keď tento zoznam nie je prázdny, 
môžete pokračovať v preraďovaní do archívu. 
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S poplatkami  takto  preradenými  do archívu  môžete  manipulovať  vo voľbe  Zaplatené  cyklické 
poplatky.  Ovládanie je podobné ako vo voľbe  Predpisy za aktuálny rok.  Môžete poplatníkovi generovať 
nový cyklický poplatok (F2), ale program už nedovolí prepísať údaje na karte poplatku. Aby ste mohli 
takýto  predpis  opravovať  (príp.  zrušiť),  musí  byť  vytiahnutý  zo zaplatených  poplatkov  a  vrátený 
do spracovania  (Ctrl+F2  –  Vrátiť  do Predp087).  Program  presunie  predpis  zo zaplatených  cyklických 
poplatkov medzi predpisy za aktuálny rok a tam už môžete meniť údaje na karte. 

4.4 PREZERANIE ÚDAJOV
Listovanie  v evidencii  predpisov  bežného  roka,  nedoplatkov  a  platieb.  Platby  môžete  prezerať 

podľa poplatníkov  (ako  je  v aktualizácii)  alebo  všetky  platby  každého  poplatníka  naraz.  Okrem 
vymenovaných volieb, ktoré majú svoj ekvivalent aj v aktualizácii údajov, je tu  ešte Archív zaplatených 
poplatkov. Obsahuje všetky predpisy z predchádzajúcich období podľa poplatníkov. 

4.5 TLAČ
Rovnako  ako  v MD,  ponuka  sa ďalej  delí  na preddefinované  zostavy  a  zostavy  definované 

užívateľom. V tejto príručke sa budeme venovať len preddefinovaným zostavám.

4.5.1 Nezaplatené poplatky
Zoznamy nezaplatených poplatkov sú v programe rozdelené na zostavy generované z aktuálnych 

predpisov a zo súboru nedoplatkov. Môžu obsahovať celkové výpisy týchto poplatkov alebo podmnožiny 
podľa rôznych kritérii. Napríklad len konkrétne číslo poplatku alebo nezaplatené poplatky ku konkrétnemu 
dátumu splatnosti. Ako zoznamy nezaplatených poplatkov bežného roku môžete zobraziť aj pohľadávky 
do konca roku alebo predpisy, u ktorých už doba splatnosti uplynula. 

4.5.2 Zaplatené poplatky
Zoznam  zaplatených  poplatkov  je  spoločná  zostava,  na ktorej  môžu  byť  zobrazené  uhradené 

predpisy bežného roku a(lebo) nedoplatky z predchádzajúcich období, ktoré  boli uhradené v tomto roku. 
Aktuálne  zaplatené  poplatky  ďalej  môžete  rozdeliť  aj  podľa toho,  či  boli  preradené  medzi zaplatené 
cyklické poplatky alebo sa evidujú medzi predpismi za aktuálny rok. Zoznam môže byť filtorvaný ešte 
podľa dátumu úhrady a(lebo) čísla  poplatku.  Keď  sú  parametre  nastavené,  môžete  potvrdiť  voľbu 
Generovať zostavu {Rzapl087E}...

4.5.3 Tlačové zostavy platieb
Aj na týchto zostavách zbadať spoločné korene programov MD a OP.  
Pri tlači zostavy Platby v zadanom termíne je k dispozícii výber podľa čísla dane, spôsobu úhrady, 

druhu predpisu (ostatné poplatky bežného roka, vodné a stočné, nedoplatky). Je možné zadať dolnú a(lebo) 
hornú  hranicu  dátumu  platby  a  triedenie  záznamov  na zostave  (podľa dátumu  alebo  podľa mena 
daňovníka). Pre uľahčenie nastavenia dátumu platby sú preddefinované niektoré častejšie sa vyskytujúce 
dátumy. Napríklad pre dátum platby od sú to F4 - 01.01.200x,  F5 – aktuálny, F6 – ako dátum do, F10 – 
nuluj.  Pre hornú  hranicu  dátum platby  do  F4  znamená  31.12.200x.  Keď je  všetko  nastavené,  môžete 
potvrdiť voľbu Generovať zostavu {PlatObd} a vytlačiť zostavu podľa Vami nastavených kritérií. 

Mesačný prehľad platieb je súčtová zostava a obsahuje sumárne údaje podľa mesiacov. V menu je 
k dispozícii tiež niekoľko filtrov ako spôsob úhrady alebo druh poplatku (ostatné poplatky, vodné a stočné, 
nedoplatky).

Celkové zoznamy platieb oproti  predchádzajúcim dvom zostavám sú rozšírené  o stĺpec  predpis. 
Nastavenie parametrov je intuitívne a podobné ako pri ostatných zostavách v programe.
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4.5.4 Zloženky
Keďže v programe OP nie je k dispozícii tlač platobných výmerov, naplniť súbor zloženiek môžete 

cez voľbu  Príprava  zloženiek  z predpisov.  Pre vloženie  konkrétneho  predpisu  (skupiny  záznamov) 
do súboru zloženiek sa používa funkčný kláves  Alt+F3.  Všetky dostupné funkcie nájdete  v spoločnom 
menu  (F7).  Pripravené  zloženky  vytlačíte  vo voľbe  Tlač  evidovaných  zloženiek.  Bližšie  informácie 
v kapitole 1.3.2. 

4.5.5 Kontrolné zostavy
Tieto kontrolné zostavy majú význam len pri hľadaní chýb a nezrovnalostí v evidencii poplatkov. 

Vo väčšine prípadov budú tieto zostavy prázdne.

4.6 ZÁLOHOVANIE
Vytvorenie záložnej kópie databázy a obnova údajov pre subsystémy Ostatné poplatky a Vodné a 

stočné.  Je  to  teda  spoločné   zálohovanie,  preto  v programe  Vodné  a  stočné   nehľadajte  voľbu 
pre zálohovanie a obnovu údajov.

4.6.1 Bezpečnostné kópie
Zálohovanie  kompletnej  databázy  OP  a  VaS.  Do archívu  sú  zahrnuté  číselníky  a  parametre 

(daňovníci  mimo  register,  sadzby,  spoločné  parametre)  a  súbory  predpisov,  nedoplatkov,  platieb, 
vodomerov a archív vodomerov. Názov archívneho súboru je arc_opvs.000. 

4.6.2 Obnova spracovania
Obnovuje aktuálnu databázu z archívneho súboru arc_opvs.000 a prepíše existujúce súbory. Keď 

potvrdíte obnovu Z pevného disku, program hľadá archív v adresári \EO\KOPIE\. Po ukončení obnovy je 
potrebné spustiť Údržbu súborov.
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  VODNÉ A STOČNÉ (VaS)
5.0 ZÁKLADNÝ POPIS 55

Program Vodné a stočné slúži na evidenciou vodomerov a výpočet sumy za vodné a stočné. Úzko 
spolupracuje  s modulom Ostatné  poplatky,  do ktorého generuje  nové  predpisy pri odpočte  vodomerov. 
Takto generované predpisy majú preddefinované číslo  poplatku 0100 (viď. Kap. 4.1 – číselník poplatkov). 
Základné menu programu je na rozdiel od modulov MD, DN a OP vodorovné (menubar).

5.1 SERVIS
Tak ako v prípade ostatných modulov, popis začneme s číselníkmi a so základnými parametrami. 

Nájdete ich pod voľbou Servis, ktorý je rozdelený na ďalšie podponuky. 
Vo voľbe Sadzby evidujete sadzby za vodné a stočné. Sadzba za jednotku dodanej pitnej vody má 

číslo 0101, sadzba za množstvo odkanalizovanej vody 0102 a nájomné za vodomer 0103. Tieto čísla sú 
rozšírené  o dvojciferný  typ.  Nepísaným  pravidlom  a  zvykom  v programe  je  už  dávnejšie  používať 
rozšírenie 01 pre domácnosti a 02 pre ostatných odberateľov. Tak ako vidíme na obr.č.25.

Predposledný stĺpec (TS) je  typ  sadzby a  má význam len pre nájomné za vodomer.  Určuje,  či  sadzba 
za nájom vodomeru je stanovená za deň, za mesiac alebo je to konštantná sadzba. Presnejšie povedané, či 
má  program pri výpočte  nájomného  za vodomer  vynásobiť  danú  sadzbu  s počtom dní  alebo  s počtom 
mesiacov.

Tabuľka základných parametrov je  rozdelená na tri  časti.  Obsahuje jednak číslo pre nasledujúci 
platobný  výmer  (faktúru)  v poradí,  implicitné  údaje  pre nový  odpočet  vodomerov  (dátum  vystavenia 
predpisu a dátumy začiatku a konca sledovaného obdobia) a údaje o dodávateľovi (IČO, názov, sídlo, číslo 
účtu a či je plátcom DPH). 

S ostatnými podponukami (údržba súborov, reindexácia, editor tlačových zostáv...) sme sa stretli 
v predchádzajúcich moduloch, len na odlišných miestach.

5.2 PRÍPRAVA DÁT
Doplnenie  novej  karty  vodomeru komplet  s aktuálnym  stavom,  výpočet  spotreby  vody  a 

generovanie predpisu, príp. rýchle vkladanie len hlavičky kariet vodomerov. V hlavičke karty sú údaje 
o odberateľovi, logický údaj Domácnosť (predtým fyzická osoba), číslo vodomeru, odberné miesto  a číslo 
odberného miesta. 
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Databáza  vodomerov  je  napojená  na spoločný  číselník  daňovníkov  a  poplatníkov  (H3dp09)  a 
prítomnosť odberateľa v tomto číselníku je prísne kontrolovaná. Číselník poplatníkov otvoríte stlačením 
Shift+F7 na údajoch IČO a RČ. Po zadaní IČO/RČ program zobrazí meno odberateľa z H3dp09. 

Keď  odberateľa  nenájdete  ani  v číselníku  poplatníkov,  založte  mu  najprv  kartu  mimo  register 
stlačením F2 na zozname poplatníkov. 

Táto  hlavička  karty  je  spoločná,  či  už  nahrávate  celú  kartu  vodomeru vo voľbe  Príprava dát  /  Nové 
odberné miesto alebo len číslo vodomeru a odberateľa v ponuke Príprava dát / Hlavička karty. Pri zadaní 
len  hlavičky  sa  inicializuje  vlastne  karta  s nulovým  stavom  vodomerov  a  negeneruje  sa  predpis. 
Aktualizáciu kariet potom prevediete v ponuke Aktualizácia / Aktualizácia stavu vodomerov.

5.2.1 Nové odberné miesto
Nové odberné miesto s priamym zadaním hodnôt za určité obdobie nájdete vo voľbe Príprava dát /  

Nové odberné miesto.   Údaje v hlavičke karty sú už známe z predchádzajúcej  kapitoly a  sú spololčné 
pre obidva spôsoby prípravy karty.

V strednej  časti  nahrávate  dátumy  sledovaného  obdobia  odpočtu  a  stav  vodomerov  v m3 

na začiatku a na konci sledovaného obdobia. Vodomery môžu byť rozdelené ešte na hlavný a vedľajší. 
Umožňuje to počítať množstvo odkanalizovanej vody ako spotrebu hlavného alebo vedľajšieho vodomeru, 
prípadne rozdielu pretečeného množstva vody cez hlavný a vedľajší vodomer.

 V časti  Vyúčtovanie  je riadený samotný výpočet spotreby vody a celkového predpisu. Údaje sa 
zadávajú vo dvoch stĺpcoch, prvý stĺpec ako vidíme aj na obrázku č.26 je určený pre vodné a druhý stĺpec 
pre stočné.
● Spotrebu  vody  počítať  ako  –  číselný  kód  pre výpočet  spotreby  vody.  Význam  majú  nasledovné 

hodnoty:
○ 0 – pretečené množstvo vody cez hlavný vodomer v m3  v sledovanom období. Je to rozdiel 

údajov Nový a Starý v stĺpci Hlavný.
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Obrázok 26: Nové odberné miesto
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○ 1 – pretečené množstvo cez vedľajší vodomer.
○ 2 – rozdiel 0 – 1. Množstvo vody, ktoré prešlo cez hlavný ale neprešlo cez vedľajší vodomer.
○ 3 – rozdiel 1 – 0.
○ 4 – ručné natypovanie spotreby vody. Pre prípad, keď spotrebu vody nechcete počítať zo stavu 

vodomerov na začiatku a na konci obdobia.
○ 9 –  keď chcete  vypnúť  výpočet  vodného alebo  stočného.  V starom programe bolo  možné 

vypnúť len výpočet stočného (Stočné – A/N). Teraz už môžete vypnúť aj vodné, stačí zadať 
kód 9 v príslušnom stĺpci.

● Spotreba  vody  v sledovanom  období  –  podľa nastavených  údajov  v predchádzajúcom riadku  buď 
program automaticky vypočíta a doplní spotrebu vody alebo čaká aby užívateľ zadal túto spotrebu 
ručne (kód 4). V našom prípade pre výpočet vodného bolo podkladom pretečené množstvo cez hlavný 
vodomer a výpočet stočného je vypnuté.

● Číslo a typ sadzby – číselný kód pre jednoznačné určenie sadzby z číselníka. Fialový štvorček ako už 
býva zvykom v oboch stĺpcoch znamená prepojenie na číselník sadzieb. Odskok do číselníka je možné 
realizovať stlačením Shift+F7.

● Sadzba za jednotku objemu v Sk/m3 kopíruje sadzbu z číselníka pre aktuálne číslo a typ sadzby
● Poplatok – vypočítaný poplatok v Sk.
● DPH – výška DPH. Keď dodávateľ nie je plátcom DPH, obsahuje hodnotu 0 Sk.
● Poplatok spolu s DPH – súčet predchádzajúcich dvoch údajov
● Nájom za vodomer – je možné zadať číslo a typ pre správne určenie sadzby a typu sadzby z číselníka. 

Po zadaní dátumu vystavenia program vypočíta celkový predpis. Zároveň ponúkne vytvorenie a uloženie 
celkového predpisu v programe Ostatné poplatky pod číslom poplatku 0100. Do sadzby predpisu program 
doplní hodnotu 1, do množstva vypočítanú sumu. Predchádzajúci a aktuálny stav vodomerov sa zapíšu 
do poznámky.

Po stlačení klávesu  Esc stačí  kladne potvrdiť dotaz Zaradiť poplatok do evidencie a program uloží nové 
odberné miesto s predpisom. Kartu odberného miesta uloží do súboru vodomerov a poplatok do evidencie 
predpisov. Súbor predpisov (Predp087) je spoločný pre OP a pre VaS. 

5.3 AKTUALIZÁCIA
V aktualizácii  údajov  opravujete  natypované  záznamy,  aktualizujete  stav  vodomerov  (nový 

odpočet)  a zaznamenávate a opravujete predpisy a platby.

5.3.1 Aktualizácia stavu vodomerov
Aktualizácia stavu vodomerov sa vykonáva vstupom do detailnej karty vodomeru z rovnomennej 

ponuky.  Najprv  je  zobrazený zoznam odberateľov a vodomerov.  Štandardne tento  zoznam je triedený 
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Obrázok 27: Vytvorenie poplatku za vodné a stočné
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podľa mena/názvu  odberateľa.  Zmeniť  triedenie záznamov môžete  stlačením  F5.  Rýchle  vyhľadávanie 
podľa aktuálneho triediaceho kľúča je definované na F3. Keď karta odberateľa bola nájdená, stačí stlačiť 
F10 a program ponúkne detail karty s naplnenými údajmi tak ako sme videli v príprave (obr.č.26). Môžete 
zmeniť odberateľa, opraviť zle zadaný stav vodomerov atď. Keď v dôsledku opravy sa zmení aj celkový 
predpis,  program  aktualizuje  celkovú  sumu  aj  v súbore  predpisov.  Vymazanie  karty  odberateľa  je 
definované na Ctrl+Y.  Môžete odberateľovi rovno vytlačiť aj platobný výmer (Shift+F6) alebo faktúru 
(Ctrl+F6). Na Shift+F10 je definovaná karta odberateľa. Je to tlačová zostava so všetkými evidovanými 
odpočtami  vodomeru.  Stlačenie  F7 vyvolá  spoločné  menu,  v ktorom sú  koncentrované  všetky  vyššie 
vymenované funkcie.

Špeciálnym prípadom aktualizácie karty je nový odpočet.  Definovaný je na funkčný kláves  F2. 
Údaje predchádzajúceho koncového odberu sa presunú do nového počiatočného stavu a aktuálny koncový 
údaj sa vynuluje. Ďalší postup je rovnaký ako v príprave karty. Stačí zadať dátum a stav aktuálneho odberu 
a program vypočíta novú sumu a generuje nový predpis. Pôvodnú kartu uloží do archívu vodomerov.

5.3.2 Predpisy, nedoplatky, platby
Ďalšie podponuky v poradí Predpisy vodné/stočné, Nedoplatky za minulé roky a Platby sú vlastne 

ponukou programu Ostatné poplatky a slúžia na aktualizáciu predpisov/nedoplatkov a na zaznamenanie, 
prezeranie a opravu platieb. Tieto činnosti môžete vykonávať v programe VaS alebo aj OP. Na rozdiel 
od OP  v programe  VaS  vidíte  len  predpisy/  nedoplatky/  platby  za vodné  a  stočné.  Dostupné 
preddefinované funkcie sú rovnaké v oboch prípadoch,  ale  vo VaS pracujete  s aktuálnou podmnožinou 
(Cislo=´0100´). 

5.3.3 Archív vodomerov
Po novom  odčítaní  vodomerov  predchádzajúci  stav  program  uloží  do archívu  vodomerov 

(VodaArc).  Táto  evidencia  je  skôr  informatívna,  práca  s údajmi  je  ale  veľmi  podobná  ako  pri práci 
s aktuálnymi  kartami  vodomerov.  Detailné  zobrazenie  karty  v archíve vyvoláte  stlačením  F10.  Všetky 
dostupné funkcie nájdete v spoločnom menu (F7).

5.4 TLAČOVÉ ZOSTAVY
Prvé  dve  ponuky  obsahujú  zoznamy  odberateľov  a  vodomerov.  Zoznamy  môžu  byť  triedené 

podľa odberateľa, čísla vodomeru, adresy ako aj podľa odberného miesta a čísla odberného miesta.  Menu 
pre generovanie  zostáv  umožňuje  nastaviť  zobrazenie  podmnožiny  domácností  alebo  ostatných 
odberateľov.  Prehľad  vodomerov  je  podrobnejší  zoznam.  Keďže  obsahuje  viac  údajov,  na zostave  je 
použité menšie písmo. Aktuálny stav vodomerov naopak obsahuje len základné údaje, ale lepšie čitateľné 
na papieri po vytlačení.

Ďalšie tri ponuky v poradí (Nezaplatené poplatky, Zaplatené poplatky a Platby) sú opäť prepojením 
na Ostatné poplatky a sú dostupné aj  z VaS ako aj z OP. Z programu VaS pracujete len s predpismi a 
platbami za vodné a stočné.

Ponuka  Výmery | Faktúry |  Zloženky umožňuje tlačiť odberateľom platobné výmery (Shift+F6) 
alebo faktúry (Ctrl+F6). Logika ovládania a postup pri tlači je rovnaký ako v programoch DN (kap.3.5.1.1) 
a MD (kap.2.5.1.1). Akurát v týchto moduloch pre generovanie výmeru sa používal kláves F2, vo VaS je 
to Shift+F6. Ďalšie činnosti (F3 – vyhľadávanie, F5 – triedenie alebo F9 - o(d)znač) sú rovnako riešené 
ako vo vyššie uvedených moduloch. Pre generovanie zloženiek stlačte Alt+F3. Takto pripravené zloženky 
následne môžete vytlačiť vo voľbe Tlač evidovaných zloženiek.
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NA ZÁVER
Príchodom  programu  Dane  a  poplatky  od 01.01.2007  došlo  v evidencii  k viacerým  zmenám. 

V snahe o zavedenie jednotného spôsobu ovládania boli  niektoré funkcie predefinované na iné funkčné 
klávesy.  Typickým príkladom je F10 – detail (v programe Dane a poplatky do 31.12.2006 sa používal 
Shift+F10).  Okrem  zmeny  funkčných  klávesov  bol  tiež  upravený  algoritmus  číslovania  platobných 
výmerov  alebo  spôsob  úpravy  tlačových  zostáv.  Evidencia  platieb  bola  preprogramovaná  úplne 
od základov. Zásadná zmena je aj v ukladaní údajov podľa rokov. Je takmer nemožné hodnotiť v takom 
krátkom časovom horizonte, či to bol krok správnym smerom alebo naopak. Nakoniec každý používateľ 
má na to vlastný názor...

55



DANE A POPLATKY – PRÍLOHY                                                                                                                                                                                    KOMPLETNÁ EVIDENCIA OBCÍ 

Prílohy:
Ďalšie formuláre miestnych daní
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Obrázok 28: Miestne dane a poplatok – formulár dane za psa

Obrázok 29: Miestne dane a poplatok - formulár dane za užívanie ver. priestranstva

Obrázok 30: Miestne dane a poplatok - formulár dane za ubytovanie
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Obrázok 31: Miestne dane a polatok - formulár dane za predajné automaty, nevýherné hracie prístroje

Obrázok 32: Miestne dane a poplatok - formulár dane za vjazd a zotrvanie mot. voz. v h.č.m.

Obrázok 33: Miestne dane a poplatok - formulár dane za vjazd a zotrvanie mot. voz. v h.č.m. - paušál
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Platobný výmer na miestny poplatok za komunálne odpady
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Platobný výmer na daň z nehnuteľností
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Poznámky:

Materiál  neprešiel  jazykovou  úpravou.  Obsah  používateľskej  príručky 
nemusí zodpovedať nainštalovanej verzii KEO.

Prvé vydanie (jún 2007)




