Obec Strážné

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo obce Strážné se na svém zasedání dne 10. 9. 2015. usnesením č. 9., usneslo vydat
na základě §6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Stanovení koeficientu
1.

Koeficient, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitých věcí u stavebních pozemků
uvedených v § 6 odst. 2 písm. b), zákona o dani z nemovitých věcí, se stanovuje na celém
území obce Strážné na hodnotu 1,4.

2.

Koeficient, kterým se násobí základní (případně zvýšená1) sazba daně z nemovitých věcí u
staveb uvedených v §11 odst. 1 písm. a) a f), zákona o dani z nemovitých věcí, tj.:
a) u budov obytných domů a u ostatních budov tvořících příslušenství k budovám obytných
domů z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy
b) u ostatních zdanitelných jednotek
se stanovuje na celém území obce Strážné na hodnotu 1,4.

3.

Základní (případně zvýšená1) sazba daně z nemovitých věcí u staveb uvedených v §11 odst.
1, písm. b) až d), zákona o dani z nemovitých věcí, tj.:
a) u budov pro rodinnou rekreaci a budov rodinných domů užívaných pro rodinnou rekreaci
a u budov, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáží
b) u garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů a u zdanitelných jednotek,
jejichž převažující části podlahových ploch jsou užívány jako garáže
c) u zdanitelných staveb a u zdanitelných jednotek, jejichž převažující části podlahových
ploch nadzemních částí zdanitelných staveb nebo, nemají-li podlahové plochy, zastavěných
ploch zdanitelných staveb nebo podlahových ploch zdanitelných jednotek jsou užívány k
1) podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství
2) podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě
3) ostatním druhům podnikání
se na celém území obce Strážné násobí koeficientem 1,5.

________________________
1)

Ust. § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů

Článek 2
Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
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