V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

PREDAJ – veľký pozemok o výmere 12.903 m2, možnosť využitia viac na
podnikateľské účely, priamo pri hlavnej ceste, intravilán obce Veľké Blahovo,
okr. DS
Maklérka
Mgr. Eva Kelemenová
0914201871
eva.kelemenova@realitor.sk

Cena: 387.090,00 €

Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Kategória: Stavebný kombinovaný
Plocha: 12903 m 2
Počet častí: 10
Vlastníctvo: Osobné
Rozmery: 47,00 × 274,50 m
Terén: Rovinatý

Elektrická prípojka: Zavedená elektrina
Vodovodná prípojka: Vodovod v blízkosti
pozemku
Plynová prípojka: Plyn v blízkosti pozemku
Kanal. prípojka: Kanalizácia v blízkosti
pozemku
Telefónna prípojka: Telefón v blízkosti
pozemku
Šírka vjazdu: 10.00

Pripravenosť výstavby: Schválené v
územnom pláne
Prístupová cesta: Asfaltová
Umietnenie: Intravilán
Hlavná cesta: 0,1 km
Energetický certifikát: Nie je
Oplotenie pozemku

Ponúkame na predaj atraktívne umiestnený stavebný pozemok, priamo pri hlavnej ceste, v bezprostrednej blízkosti Dunajskej Stredy, v intraviláne obce
Veľké Blahovo. Celková výmera je 12.903 m2, šírka pozemku je 47 m, dĺžka je 274,5 m. Jedná sa o susediace pozemky tvoriace jeden celok, v OV,
vchod na stavebný pozemok je z južnej strany, príjazd na pozemok priamo z hlavnej cesty, príjazdová cesta asfaltová, na pozemku je vybudovaná
elektrická prípojka, pozemok je čiastočne oplotený, vchod je cez zasúvaciu kovovú bránu. Keďže z oboch strán pozemku sú postavené budovy nebol
by problém s napojením ďalších inžinierskych sietí. Na listoch vlastníctva sú susediace pozemky vedené ako zastavané plochy a nádvoria, orná pôda a
ostatné plochy. Stavebný pozemok sa dá využiť na rôzne účely, na ...
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2606



Čo získate
bezpečnú kúpu a právnika k dispozícii len
pre vás,
zľavu z ceny a množstvo doplnkových
služieb, na ktoré máte nárok – pýtajte sa
makléra.
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Zavolajte mi keď
sa vám ponuka páči a máte chuť sa o
nehnuteľnosti podrobnejšie porozprávať,
máte pocit, že by vás mohla zaujať aj iná
ponuka, napríklad taká čerstvá, že ešte nie
je ani na internete uverejnená.

„Pracujeme pre vás. Prinášame vám ponuku nehnuteľností s cieľom splniť
vaše sny o bývaní. Vieme ako ich zmeniť na skutočnosť. Veď v
nehnuteľnostiach sme všetci doma.“
Mgr. Attila Mészáros

