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Vážený užívateľ programu, 
zasielame Vám aktualizáciu k programu KEO-DOS a KEO-WIN. Pred inštaláciou si užívateľ musí skontrolovať 
aktuálne verzie jednotlivých podsystémov na disku. Aktualizované moduly a požadované verzie sú nasledovné : 
 
Obsah aktualizačného média 2020/01 podľa adresárov:    
             
KEO-DOS 

DAN-A694 – Dane a poplatky v6.94 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v6.92) 
 

UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu nie je možné 
previesť ! Pred spustením inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-DOS musí byť ukončený ! 
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie 
z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru install alebo install.exe. Po spustení inštalácie je potrebné zadať 
disk (implicitne C), na ktorom program existuje ! 

 
KEO-WIN 

MAJ-A1200 – Majetok v1.2.0.0 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku je minimálne v1.100) 
 

UPOZORNENIE ! Pri aktualizovaných moduloch, je potrebné skontrolovať požadovanú verziu na Vašom počítači. 
V prípade, že požadovaná verzia nebola nainštalovaná, aktualizáciu nie je možné previesť ! Pred  spustením 
inštalácií jednotlivých podsystémov, program KEO-WIN musí byť ukončený ! 
POZNÁMKA ! Inštalačné programy sú na médiu uložené do adresárov, podľa jednotlivých podsystémov. Inštalácie 
z týchto adresárov sa spúšťajú potvrdením súboru setup alebo setup.exe.  

                 
Popis zmien podľa modulov : 
 
Adresár KEO-DOS \ DAN-A694 – Dane a poplatky v6.94 zo dňa 08.01.2020 
 
Nainštalovanie programu Dane a poplatky v6.94 nezmení automaticky zdaňovacie obdobie v programe na 2020. 
Pre nastavenie zdaňovacieho obdobia 2020 je potrebné spustiť prechod na nový rok.  
 

PRECHOD NA ROK 2020  
Prechod na nový rok pre všetky moduly (Daň z nehnuteľností, Miestne dane a poplatok, Ostatné poplatky, Vodné a 
stočné) je spoločný. Voľbu „Prechod na nový rok“ nájdete v základnej ponuke daní a poplatkov: KEO – Dane a 
poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a parametre – Prechod na nový rok.  
Pred spustením prechodu na nový rok ešte raz skontrolujte predpisy a platby v moduloch Daň z nehnuteľností, Miestne 
dane a poplatok, Ostatné poplatky a Vodné a stočné. Keď údaje sú v poriadku, môžete potvrdiť voľbu „Prechod na 
nový rok“. Program najprv pripraví údaje do výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2019, prenesie neuhradené dane 
do nedoplatkov a vygeneruje údaje dane z nehnuteľností do roku 2020. Po prevode údajov dane z nehnuteľností 
automaticky nasleduje prevod údajov miestnych daní (pes...jadrové zariadenie) a komunálneho odpadu podobným 
spôsobom ako v programe daň z nehnuteľností (nedoplatky a potom nové predpisy). Posledným krokom prechodu 
na nový rok je prevod údajov v programoch Ostatné poplatky a Vodné a stočné. Na záver program oznámi nastavenie 
nového zdaňovacieho obdobia „Aktuálne zdaňovacie obdobie 2020“. Keď je nastavený rok 2020, môžete aktualizovať 
sadzby miestnych daní schválené vo VZN pre rok 2020.   
 
Pri prechode na nový rok program skontroluje platnosť licencie a od verzie v6.94 v module Daň z nehnuteľností aj 
dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti v prílohách daňových priznaní. Keď licencia nie je platná pre rok 2020, príp. 
daňové priznania dane z nehnuteľností obsahujú chybné dátumy vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, program 
prechod na nový rok preruší. 
 
Dátum vzniku alebo zániku daňovej povinnosti je možné naďalej zadať, keď na karte je nastavený údaj Dražba / 
dedenie na hodnotu A (Áno) . Je možné zadať buď dátum vzniku daňovej povinnosti (pri dražbe vydražiteľovi, alebo 
dedičovi po dedičskom konaní), alebo dátum zániku daňovej povinnosti pôvodnému vlastníkovi pri dražbe. 
 

Prílohy s nastaveným dátumom zániku daňovej povinnosti program neprenáša do ďalšieho zdaňovacieho obdobia 
pri prechode na nový rok. 

  
Výkaz o dani z nehnuteľností  
Povinnosť predložiť výkaz o dani z nehnuteľností Vám vyplýva z § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Správca 
dane predkladá výkaz do 31. marca po skončení zdaňovacieho obdobia. Od 1.1.2017 sa výkaz Dzn doručuje 
Ministerstvu financií SR prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM). Naplniť 
výkaz DzN v RIS.SAM je možné dvomi spôsobmi:  
 • zapísaním údajov do systému RIS.SAM (ručná editácia).  
 • importom súboru dzn.csv  



 

 

Podklady v programe KEO pre ručné vyplnenie výkazu o dani z nehnuteľností v RIS.SAM nájdete vo voľbe KEO - 
Dane a poplatky - Dane a poplatky od 2009 - Daň z nehnuteľností - Tlačové zostavy - Rozbory - Výkaz o dani z 
nehnuteľností.  
Postup ako vytvoriť v KEO spojovací súbor dzn.csv do RIS.SAM je popísaný v dokumente DznExp_KEO.pdf. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ MAJ-A1200 – Majetok v1.2.0.0 zo dňa 08.01.2020 
 
Pred skončením inštalácie sa automaticky spustí reinštalácia údajov v1.1 => v1.2 ! 
 
Zmeny v1.200 zo dňa 08.01.2020 
1. Pri tlačových zostavách inventúrnych súpisov doplnený nový číselník inventarizačných komisií. 
2. Program prispôsobený na zmenenú internetovú stránku keo.sk. 
     DROBNÝ MAJETOK 
3. Pri inventúrnych súpisoch väčšie písmo na tlačových zostavách (6=>8). 
4. Pri inventúrnych zoznamoch doplnená nová zostava podľa kapitol. 
     DLHODOBÝ MAJETOK 
5. Na inventárnych kartách triedy H021 Stavby doplnené pri evidenčných údajoch aj položka orientačné číslo. 
6. Do programu doplnená hromadná zmena umiestnenia a osoby. 
7. Pri inventúrnych súpisoch väčšie písmo na tlačových zostavách (6=>7). 
8. Pri inventúrnych zoznamoch zostava podľa triedy rozčlenená aj podľa zdrojov (jeden zdroj => jedna zostava). 
9. Pri exporte inventárnych kariet doplnený aj názov miesta a meno osoby. 
 
Zmeny v1.103 zo dňa 27.03.2019 
     DLHODOBÝ MAJETOK 
1. Oprava pri duplikácii inventárnej karty. Program nepreberal inventárne miesto a zodpovednú osobu z pôvodnej 

karty. 
 
Zmeny v1.103 zo dňa 10.10.2018 
     DLHODOBÝ MAJETOK 
1. Oprava pri editovaní inventárnej karty. Program pri výbere daňových odpisových skupín akceptoval len skupiny do 

R5 (odteraz aj R6 a vyššie). 
 
Zmeny v1.103 zo dňa 19.02.2018 
1. Možnosť preradiť inventárnu kartu z databázy dlhodobého majetku do databázy drobného majetku (voľba 

/Inventárne karty a pravé tlačidlo na príslušnej karte). Preradiť je možné len karty zaradené do triedy H028! 
     DLHODOBÝ MAJETOK 
2. Oprava ukladania údaja druh účtovného odpisovania, ak je zadaný počet rokov a nie mesiacov. Chyba sa prejavila 

pri spustení odpisov za ďalšie obdobie chybovou správou “Nekorektne zadaný počet mesiacov/rokov odpisovania!” 
na danej karte. 

3. Oprava zostavy tlače inventúrnych záznamov podľa čísla LV. Chyba sa prejavila len vtedy, ak do položky listu 
vlastníctva bola doplnená iná hodnota, než číselná. 


