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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 2018/01 podľa adresárov:    
 
KEO-DOS 
     DAN-691 - Dane a poplatky v6.91 - aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v6.89) 
     TM-2000  - Tlačový manažér v2.000 - inštalácia (požadovaná verzia nie je) 
 
     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 
     OBY-A1304  – Obyvatelia v1.3.0.4 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v1.3.0.0) 
     MAJ-A1102  – Majetok v1.1.0.2 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku minimálne v1.1.0.0) 
     UCT-A1601 – Účtovníctvo v1.6.0.1 – aktualizácia (požadovaná verzia na disku v1.6.0.0) 
     VYK-I3000  – Účtovné výkazy v3.0.0.0 – inštalácia (požadovaná verzia na disku nie je) 
 
     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-691 – Dane a poplatky v6.91 z o dňa 18.01.2018 
 
PRECHOD NA ROK 2018  
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 2017, prenesie 
neuhradené dane do nedoplatkov a vygeneruje údaje dane z nehnuteľností do roku 2018. 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 
2018“. Keď je nastavený rok 2018, môžete aktualizovať sadzby miestnych daní schválené vo VZN pre rok 2018.   
 
Od 1.2.2016 platí povinné používanie čísla účtu v tvare IBAN ako jediného identifikátora príjemcu. Pre zobrazenie 
čísla účtu výlučne v tvare IBAN je potrebné nastaviť vo voľbe KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 
– Číselníky a parametre – Spoločné parametre: Formát na hodnotu 2 (len IBAN).  
Pre Vodné a stočné rovnaký parameter nájdete vo voľbe KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – 
Vodné a stočné – Servis – Základné parametre.  
 
Výkaz o dani z nehnute ľností   
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 na tlačive, ktorého 
vzor ustanoví Ministerstvo financií SR /Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. novembra 2016 č. 
MF/015062/2016-726/.  
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V zmysle §1, bod 2) opatrenia sa Výkaz DzN s účinnosťou od 1.1.2017 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 príručke DznExp_KEO.pdf . 
  
Dvojjazy čné rozhodnutia  
Od zdaňovacieho obdobia 2018 je možné v programe tlačiť dvojjazyčné rozhodnutia (SK/HU) pre štvordaň a 
komunálny odpad. Nastavuje sa vo voľbe KEO – Dane a poplatky – Dane a poplatky od 2009 – Číselníky a 
parametre – Spoločné parametre  - Dvojjazyčné rozhodnutia A/N. 
 
 
Adresár KEO-DOS \ TM-2000 – Tla čový manažér v2.000 zo d ňa 17.01.2018 
 
Bol aktualizovaný aj Tlačový manažér FandPrn. Keď ste doteraz používali pre tlač z KEO-DOS FandPrn v1.0.0.8, 
môžete prejsť na verziu v2.0.0.0. Pred inštaláciou je potrebné predchádzajúcu verziu tohto programu ukončiť 
(pravé tlačidlo myši a ukončiť program FandPrinter). 
 
 
Adresár KEO-WIN \ OBY-A1304 – Obyvatelia v1.3.0.4 z o dňa 27.12.2017 
 
Aktualizované tlačivo štatistického hlásenia o sťahovaní Obyv 5-12. 
 
 
Adresár KEO-WIN \ MAJ-A1102 – Majetok v1.1.0.2 zo d ňa 14.12.2017 
 
1. Na informačnom paneli (pravá strana obrazovky) dvojklikom na položke Aktuálny dátum je možné nastaviť 

dátumu tlače. Toto nastavenie platí po ukončenie programu.  
DLHODOBÝ MAJETOK 

2. Cez ponuku /Účtovné odpisovanie /Prehodnotenie možnosť prehodnotenia odpisov podľa inventárnych 
kariet. Podrobný popis v manuáli maje_prehod.pdf. 

3. V programe vytvorená nová zostava /1-Inventúrne zoznamy /2-Trieda,Číslo, na ktorej sú zobrazené ceny, 
odpisy a zostatkové ceny inventárnych kariet ku vybranému dňu podľa vlastných a cudzích zdrojov. 

4. Pri vytváraní inventárnych kariet triedy H031-Pozemky, program po zadaní druhu pozemku ponúkne hodnotu 
sadzby pôdy na základe poslednej karty. Platí to len vtedy, ak sadzba ešte nie je vyplnená! 

5. Pri vytváraní inventárnych kariet triedy H031-Pozemky, program po potvrdení informačnej ceny ponúkne 
hodnotu do položky Obstarávacia cena za vlastné zdroje. Platí to len vtedy, ak hodnota ešte nie doplnená! 

 
 
Adresár KEO-WIN \ UCT-A1601 – Ú čtovníctvo v1.6.0.1 zo d ňa 17.01.2018 
 
1. Aktualizovaný číselník rozpočtu (zdroje). 
2. V rozpočtových osnovách (aktuálny rok, ďalšie roky) oprava vytvárania/editovania záznamu. Za istých 

okolností, program zahlásil chybu pri ukladaní (stalo sa to pri preberaní textu z číselníka ekonomického 
členenia, ak tento text bol dlhší ako 40 znakov). 

 
 
Adresár KEO-WIN \ VYK-I3000 – Ú čtovné výkazy v3.0.0.0 zo d ňa 02.01.2018 
 
1. Upravený export v tvare CSV do RIS SAM pre IÚZ (Súvaha, Výsledovka, Poznámky). 
2. Doplnené zálohovanie a obnova riadiacich súborov pri doplnení vlastných položiek. 
 
 


