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Zmeny pri výpočte cintorínskeho poplatku od 15.2.2019 

Výpočet cintorínskeho poplatku sa teraz riadi podľa vypočítaných výmerov v predošlých 

rokoch. Zistili sme, že niektorí zákazníci nemajú na vypočítaných výmeroch zadané 

správne dátumy v poliach Obdobie od, Obdobie do. To znamená, že výmer je vypočítaný 

napríklad na 5 rokov, ale v poli Obdobie do je uvedený dátum z roku, v ktorom bol výmer 

vypočítaný, tak ako je to zobrazené na obrázku. 

   

S tým súvisí problém, že program do výpočtu zaradí aj hrobové miesta, za ktoré už v roku 

výpočtu výmer existuje. Z tohto dôvodu sme zapracovali novú hromadnú funkciu, ktorá 

dátumy opraví podľa zadanej periodicity. Najprv je potrebné nastaviť rok, za ktorý sa majú 

výmery prepočítať (pri uvedenom príklade to bude rok 2016). Cez Evidencie – Hromadný 

výpočet – Opätovné prepočítanie rozhodnutí – v poli Spôsob zvoľte Prepočítanie 

obdobia výmeru, v poli Typ zvoľte cintorínsky poplatok. Po stlačení spodného tlačidla 

Zostaviť zoznam sa zobrazia výmery, ktoré majú nesprávne dátumy. Pomocou tlačidla 

s modrou hviezdičkou označte všetky výmery a stlačte spodné tlačidlo Vykonať.  
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Na výmeroch sa opraví dátum v poli Obdobie do podľa dátumu uvedeného v poli Obdobie 

od na počet rokov, ktorý je uvedený pri type poplatku v číselníku. 

 

Správne dátumy sa vyplnia aj na príslušných hrobových miestach na záložke Ďalšie údaje, 

v časti Viacročný poplatok vystavený. 
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Aby program počítal obdobie výmeru správne, je potrebné mať v Číselníkoch správne 

nastavenie v okne Ďalšie nastavenia cez ponuku Číselníky – Typy, sadzby, splatnosť – Typ 

dane a poplatku – Cintorínsky poplatok. 

Ak chcete, aby bol výmer vypočítaný od prvého januára daného roka, je potrebné mať 

nastavené tieto príznaky: 

  

Ak chcete, aby bol výmer vypočítaný podľa dátumu nájomnej zmluvy, je potrebné mať 

nastavené tieto príznaky: 

 

 


