Obec LADNÁ
Masarykova 119/60, PSČ 691 46, okres Břeclav

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2006
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
na území Obce Ladná
Zastupitelstvo obce Ladná schválilo dne 14.12.2006 na základě §16 zák.č.3 67/19908b. o
obcích v platném znění a v souladu s úst. § 6 odst. 4, písm. b a § 11 odst. 3, písm.a,b zák.č.
338/1992 Sb. o dani z nemovitostí v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3 o
stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území Obce Ladná:
Č1.1
Daň z pozemků
l. l U nezastavěných stavebních pozemků na území celé Obce Ladná se základní sazba daně
násobí dle § 6 odst. 4 písm. a žák. 338/1992 Sb. o dani z nemovitosti /dále jen „zákona'7: základním koeficientem 1,4
Č1.2
Daň ze staveb
2.1 U obytných domů na území celé Obce Ladná se základní sazba daně násobí dle § 11 odst.
3, písm. a zákona:
- základním koeficientem l ,4
2.2 Na území celé Obce Ladná se podle §11 odst. 3 písm. b zákona sazba daně násobí:
-

základním koeficientem 1,5
o u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů, využívaných k individuální
rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou
garáží
o u garáží vystavěných odděleně od obytných domů
o u staveb pro podnikatelskou činnost, sloužících pro:
a) zemědělskou prvovýrobu a pro lesní a vodní hospodářství
b) průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu
c) ostatní podnikatelskou činnost
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Čl.3
Ustanovení přechodná a závěrečná
3.1 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30.12.2006
3.2 Koeficienty stanovené touto vyhláškou se použijí pro zdaňovací období roku 2008 a roků
následujících.
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