V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

Predáme stavebný pozemok, 1790 m2, Bratislava - Rača na ulici Šúrska.
Maklér
Mgr Attila Mészáros
0905428163
attila@realitor.sk

Cena: 205,00 €/m²
Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Kategória: Stavebný kombinovaný
Plocha: 1790 m 2
Počet častí: 2
Vlastníctvo: Firemné
Rozmery: 30,00 × 60,00 m

Terén: Rovinatý
Elektrická prípojka: Elektrina v blízkosti
pozemku
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 uličnej fasády: 30.00
Pripravenosť výstavby: Schválené v
územnom pláne
Prístupová cesta: Asfaltová
Umietnenie: Extravilán
Energetický certifikát: Nie je

Ponúkame na predaj stavebný pozemok o výmere 1790m2 (ide o dve vedľa seba ležiace parcely 950m2 a 840m2) na konci ulice Šúrska v Rači. Šírka
uličnej línie je cca 30 m. Všetky potrebné inžinierske siete v dosahu, t.j. voda, elektrina, kanalizácia, zemný plyn. Na susediacom pozemky sú
postavené dva bytové domy. Možnosti výstavby Pozemok je podľa územného plánu určený na funkčné využitie občianskej vybavenosti (číslo funkcie
201, detaily tejto charakteristiky uvádzame vo fotogalérii), zástavba mestského typu do 6 nadzemných podlaží. Cena pozemku je 205,- EUR/m2 bez
DPH. Pre obhliadku pozemku kontaktujte p. Vaneka na tel. čísle 0903 588 602.
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2885


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.
www.realitor.sk
info@realitor.sk
Dátum a čas: 23. 7. 2019 00:19
ID ponuky: 2885



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

