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Banícka bl.2, P.O.Box 97, 990 01 Veľký Krtíš  

      web.stránka: www.keo.sk    e-mail: keo@keo.sk    tel.: 047/48 30 835,  48 30 845 

 
 
 
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 2013/02 podľa adresárov:    
 
KEO-DOS 
     ZAK-731   - Základný modul v7.31  - aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v7.20) 
     DAN-680  - Dane a poplatky v6.80 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v6.72) 
     UCT-730  - Účtovníctvo v7.30         - aktualizácia (požadovaná verzia na disku v7.29) 
 
     UPOZORNENIE ! V prípade, že na disku sú staršie verzie modulov, než je požadovaná, inštaláciu 
     nie je možné previesť ! Vzhľadom na to, že na správny chod všetkých modulov je 
     potrebný ZÁKLADNÝ MODUL, ten sa musí inštalovať ako prvý ! Nachádza sa v adresári ZAK-731. 
     Bez inštalácie tohto podsystému nie je možné previesť ostatné aktualizácie !  
     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 
     HRO-A1002 – Hroby v1.0.0.2     – aktualizácia (požad.verzia na disku v1.0.0.1), popis 
     POZ-A1001 – Pozemky v1.0.0.1 – aktualizácia (požad.verzia na disku v1.0.0.0) 
 
     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 \ ZAK-731 – Základný modul v7.31 
 
     Modul prispôsobený pre potreby novej verzie modulu Dane a poplatky. 
 
Adresár KEO-DOS \ DAN-680 – Dane a poplatky v6.80 ( v6.74) 
 
V moduloch Daň z nehnuteľností a Miestne dane a poplatok číslo verzie programu pre zdaňovacie obdobia 2009 - 
2012 je v6.74, verzia v6.80 sa zobrazí až po prechode na nový rok (rok 2013). 
POVINNÁ ZÁLOHA  
 V novej verzii došlo k zmene štruktúry niekoľkých súborov, preto pred inštaláciou Daní a poplatkov v6.80 
spustite zálohovanie ešte v starej verzii aspoň na pevný disk. Pri prvom spustení v6.80 prebehne automatická 
zmena štruktúry databázy (reinštalácia na v6.80).  
PRECHOD NA ROK 2013 
 Prechod na nový rok  pre všetky moduly  (Daň z nehnuteľností, Miestne dane a poplatok, Ostatné poplatky, 
Vodné a stočné) je spolo čný !!!  To znamená, že stačí spustiť len raz a program nastaví zdaňovacie obdobie 
2013 vo všetkých moduloch. 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 2012, prenesie neuhradené dane do nedoplatkov a vygeneruje údaje dane z nehnuteľností 
do roku 2013. 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 
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(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 2013“.  Keď je nastavený rok 2013, môžete aktualizovať sadzby miestnych daní 
schválené vo VZN pre rok 2013. 
ZMENY V PROGRAME 
 Základná ponuka daní a poplatkov je rozšírená o voľby SPOLOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIA a ZÁLOHOVANIE. 
Cez voľbu „Spoločné daňové priznania“ zadávate nové predpisy dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za 
predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje na rok 2013. Spoločné rozhodnutia môžete vytlačiť vo 
voľbe KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Spoločné tlačové zostavy – Spoločné rozhodnutia. 
Predlohy spoločných rozhodnutí na vyrubenie miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné 
automaty a daň za nevýherné hracie prístroje) v roku 2013 sú doplnené do programu podľa vzorov uverejnených 
na internetovej stránke Ministerstva financií SR (http://www.finance.gov.sk/). Rozhodnutia na vyrubenie 
ostatných miestnych daní a rozhodnutie na vyrubenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
tlačíte naďalej v module Miestne dane a poplatok ako v roku 2012. 
 Keďže od roku 2013 platia nové spoločné rozhodnutia miestnych daní, musí byť nastavené rovnaké obdobie v 
celom programe. Tak ako prechod na nový rok je spoločný pre všetky moduly daní a poplatkov, rovnako aj 
zmena obdobia je tiež spolo čná a nájdete vo voľbe KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – 
Číselníky a parametre – Zmena obdobia. Od nastaveného zdaňovacieho obdobia závisí aj to, aká bude 
podponuka vo voľbe ZÁLOHOVANIE. Keď je nastavený rok 2012, môžete zálohovať zvlášť daň z nehnuteľností 
za roky 2009..2012 (arc_dzne.000), miestne dane (pes..komunálny odpad) za roky 2009..2012 (arc_mdpe.000). 
Keď je nastavený rok 2013, archivujete všetky miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa..komunálny odpad) 
rok 2013 a vyššie spolu (arc_dans.000). Ostatné poplatky a Vodné a stočné zálohujete nezávisle od nastaveného 
obdobia (arc_opve.000).  
 
UPOZORNENIE !!! 
Keďže od roku 2013 je spoločný archív pre daň z nehnuteľností, daň za psa...poplatok za komunálny odpad, 
neprenášajte archívy za rok 2013  (arc_dans.000) len tak z jedného počítača na druhý ako to bolo zvykom. 
Mohli by ste za rok 2013 nenávratne prepísať Vami pripravené údaje. Ide hlavne o prípady, keď na jednom 
počítači evidujú komunálny odpad a na druhom napríklad daň za psa. 
 
 
Výkaz o dani z nehnute ľností   
 Povinnosť predložiť výkaz o dani z nehnuteľností Vám vyplýva z § 104 ods. 13 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 na tlačive, ktorého 
vzor určilo Ministerstvo financií SR.   Výkaz je možné ručne vyplniť priamo už aj na stránke Datacentra 
/http://dzn.datacentrum.sk/htdocs/form/index.php?action=formular/. 
Podklady pre vyplnenie výkazu o dani z nehnuteľností v programe KEO nájdete vo voľbe KEO / Dane a poplatky / 
Dane a poplatky od 2009 / Daň z nehnuteľností / Tlačové zostavy / Rozbory / Výkaz o dani z nehnuteľností. 
Výkaz môže byť zobrazený za aktuálne zdaňovacie obdobie (vtedy prebieha aj výpočet údajov) alebo za 
predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Keď chcete zobraziť výkaz za rok 2012, postupujte nasledovne:    
 • Spusťte program KEO / Dane a poplatky / Dane a poplatky od 2009 / Daň z nehnuteľností / Tlačové zostavy.   
 • Keď máte nastavené obdobie 2012, potvrďte voľbu 4.Rozbory / 2.Výkaz o dani z nehnuteľností / 1.Vytvoriť 
výkaz za rok 2012 a program vytvorí podklady pre vyplnenie výkazu. Keď máte nastavené obdobie 2013 a chcete 
výkaz za rok 2012, potvrďte voľbu 4.Rozbory / 2.Výkaz o dani z nehnuteľností / 2.Zobraziť výkaz za rok 2012   
 • Výkaz o dani z nehnuteľností – túto tlačovú zostavu vytlačte (F6) a prepíšte z nej údaje do elektronického 
formulára na stránke Datacentra.  (www.datacentrum.sk) –> Informácie pre odbornú verejnosť -> Formulár Dzn 
→ Webový formulár DZN.  
 • Export údajov výkazu -Keď nechcete ručne prepisovať údaje z KEO do elektronického výkazu, je možné 
tieto údaje exportovať (F10), automaticky načítať do EXCEL-u a odoslať do Datacentra. Pre KEO je vytvorený 
doplnkový modul  VDN€ 2011, ktorý je na domovskej stránke KEO (www.keo.sk). Tento doplnkový modul načíta 
údaje z KEO do formulára Dzn, uloží výkaz v predpísanom tvare a(lebo) odošle ho do Datacentra v prílohe 
emailovej správy 
 
 
Adresár KEO-DOS \ UCT-730 – Ú čtovníctvo v7.30 
 
ÚČTOVNÍCTVO ver. 7.30                                          MONITORING – ROZPOČET 2013 
 
ROZPOČET 2013 (mestá a obce) 

Na základe mimoriadnej požiadavky MF SR sa  zasiela aj súbor so siedmimi údajmi zo schváleného 
rozpočtu OBCE NA ROK 2013. Vo verzii účtovníctvo 7.30 je doplnená voľba MONITORING – rozpočet 2013, kde 
po naplnení rozpočtu Vám vytvorí potrebný súbor PV2013. dbf, pre zaslanie metodikom. 

POSTUP: 
1. Po vytvorení výkazov 4.Q.2012 a uložení na nosič, je potrebné rok uzatvoriť a prejs ť do nového roka 

2013 (postup prevodu je popísaný pri aktualizácii 01/2013). 
2. Ak nemáte naplnení rozpočet na rok 2013 je potrebné si ho naplniť vo voľbe  3. Účtovná osnova 

a rozpočet. 
3. Súbor PV2013 vytvoríte vo voľbe 4. Účtovné výkazy. 

a) Najprv je potrebné zmeniť obdobie pre výkazy, ktoré zmeníte vo voľbe z. Identifikačné údaje 
subjektu. Obdobie pre výkazy  musíte byť 12/2012.   (NIE v parametroch) 

b) Potom prejdete do voľby a. Monitoring – rozpo čet 2013. Tu sa Vám zobrazí potrebných 
sedem údajov pre monitoring z rozpočtu, ktorý máte naplnený v programe. 
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UPOZORNENIE: Rozpočet obce sa odovzdáva vrátane rozpočtových organizácií v jej 
pôsobnosti.   
 –  Ak máte v pôsobnosti takéto rozpočtové organizácie, je potrebné k údajom obce, ktoré sa 
zobrazili na obrazovke v monitoringu pripo čítať aj údaje z rozpo čtu týchto rozpo čtových 
organizácií.  
IFORMÁCIA: Ak máte v pôsobnosti školy, ktoré majú máš program EBS, vedia Vám poskytnúť 
týchto sedem údajov v tlačovej forme. Údaje sa nedajú načítať na obci, pretože monitoring je 
zatiaľ jednorazová záležitosť a tiež pre krátkosť času (požiadavka vyšla až počas 
spracovávania výkazov). 

c) Po zobrazení monitoringu rozpočtu na obrazovke, kde ste si mali pripočítať aj rozpočtové 
organizácie,  sa Vám zobrazí tlačová zostava, ktorú si vytlačíte  - F6. 

d) Pokračujete uložením údajov z rozpočtu 2013. (uložiť rozpočet si môžete, tak ako výkazy na 
ktorýkoľvek disk, alebo nosič). Rozpočet sa bude nachádzať na zvolenom disku, alebo nosiči 
pod názvom PV2013. dbf.  

 
 Obce, ktoré už zaslali súbory s výkazmi za rok 2012 pošlú svojmu metodikovi súbor PV2013.dbf dodatočne 
 
Adresár KEO-WIN \ HRO-A1002 – Hroby v1.0.0.2  
 
UPOZORNENIE: Pred inštaláciou je doporučené zálohovať údaje cez voľbu /Menu/Archivácia !!!!! 
Zmeny a rozšírenia programu: 
1. Nové tlačové zostavy (Zmluva, Upozornenie, Oznámenie) - Formuláre je možné editovať.  
2. Tlačové zostavy (Upozornenie, Oznámenie) – Hromadná tlač upozornení a oznámení.  
3.   Automatická mapa – Máte možnosť vyhľadať hrob na mape 
 
Adresár KEO-WIN \ POZ-A1001 – Pozemky v1.0.0.1 
 
Zmeny a rozšírenia programu: 
1. Možnosť exportu údajov: 
      a.)  Export vlastníkov - Export zoznamu vlastníkov a ich parciel (do súboru *.csv) 
      b.)  Export výmeru - Export výmery pozemkov podľa vlastníkov (do súboru *. rtf ) 
2. Vyznačenie parcely – Označenie parciel ľubovoľnými farbami.  
 
 
 
 


