V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

Na predaj pozemok - trvalý trávny porast, 2.348 m2, Lutila. .
Maklér
Peter Čakloš
0905492656
peter.caklos@realitor.sk

Cena: 54.550,00 €

Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Kategória: Trvalý trávny porast
Plocha: 2348 m 2
Počet častí: 1
Vlastníctvo: Osobné
Terén: Rovinatý
Elektrická prípojka: Zavedená elektrina

Vodovodná prípojka: Vodovod v blízkosti
pozemku
Plynová prípojka: Plyn v blízkosti pozemku
Kanal. prípojka: Zavedená kanalizácia
Telefónna prípojka: Telefón v blízkosti
pozemku
Šírka vjazdu: 20.00
Šírka uličnej fasády: 20.00

Pripravenosť výstavby: Schválené v
územnom pláne
Prístupová cesta: Asfaltová
Umietnenie: Intravilán
Hlavná cesta: 0,3 km
Dialnica: 7,0 km
Energetický certifikát: Nie je

Predáme slnečný pozemok v obci Lutila. Je vhodný na výstavbu rodinného domu, chaty alebo chalupy. Vďaka jeho rozlohe 2348 m2 a umiestneniu na
okraji obci v tichom prostredí, je možné jeho využitie na rozmanité účely, ako napríklad chov koní alebo na vybudovanie nadštandardného bývania s
oddychovou zónou . Asfaltová prístupová cesta autom až k pozemku. Pozemkom ide obecná kanalizácia, na ktorú sa dá pripojiť. Tiež sa tam nachádza
elektrický stĺp a plynová prípojka sa nachádza cca 15m od pozemku. Okolie ponúka veľa možností pre trávenie voľného času turistikou, cyklistikou,
hubárčením. V blízkosti sa nachádza kompletná občianska vybavenosť a mesto Žiar nad Hronom.
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2798


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

