OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 3/2004
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 28. 6. 2004, na základě ust. § 6 odst. 4 písm. b) a
§ 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DLOUHÁ BRTNICE
O POUŽITÍ KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Čl. 1
Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona o dani z nemovitostí se u stavebních pozemků v obci Dlouhá
Brtnice použije pro násobení základní sazby daně koeficient 1,0.
Čl. 2
Podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí se u staveb obytných domů a ostatních
staveb tvořících příslušenství k obytným domům [§ 11 odst. 1 písm. a) zák.č. 338/1992 Sb.] a dále u bytů a u
ostatních samostatných nebytových prostorů [§ 11 odst. 1 písm. f) zák.č. 338/1992 Sb.] v obci Dlouhá
Brtnice použije pro výpočet výsledné sazby daně koeficient 1,0.
Čl. 3
Podle § 11 odst. 3 písm b) zákona o dani z nemovitostí se základní sazba daně v celé obci Dlouhá
Brtnice násobí koeficientem 1,5 :

-

u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci
včetně staveb plnících doplňkovou funkci k těmto stavbám [§ 11 odst 1 písm b) zák.č. 338/1992
Sb.]

-

u garáží vystavěných odděleně od bytových domů [§ 11 odst. 1 písm. c) zák.č. 338/1992 Sb.]

-

u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro
podnikatelskou činnost [§ 11 odst. 1 písm. d) zák.č. 338/1992 Sb.],
1. sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství
2. sloužících pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu
3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost
Čl. 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.
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