V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

PREDAJ – rekreačný pozemok s rybárskou chatkou pri Malom Dunaji,
pozemok 303 m2, obec Veľké Blahovo, okr. DS
Maklérka
Mgr. Eva Kelemenová
0914201871
eva.kelemenova@realitor.sk

Cena: 39.900,00 €

Druh nehnuteľnosti: Rekreačný objekt
Kategória: Chata
Počet izieb: 1
Úžitková plocha: 12 m 2
Plocha pozemku: 303 m 2
Typ domu: Samostatný
Vek: 30 rokov
Stav: Pôvodný
Nadzemných podlaží: 1
Konštrukcia: Drevený

Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Počet objektov: 1
Balkóny: 0
Loggie: 0
Terasy: 1 (12 m2)
Pivnice: 0
Pitná voda: Studňa
Plyn: Bez plynu
Odpad: Septik s prepadom
Spôsob kúrenia: Lokálne elektrické

Príprava teplej vody: Bez prípravy teplej
vody
Prístupová cesta: Spevnená
Počet kúpelní: 0
Počet WC: 1
Typ WC: Suché mimo domu
Terén: Mierne svahovitý
Umiestnenie objektu: Okraj obce
Energetický certifikát: Nie je
Terasa, Záhrada, Oplotenie pozemku,
Chladnička, Mikrovlnka

Ponúkame na predaj drevenú rybársku chatku 12 m2 na oplotenom mierne svahovitom pozemku 303 m2, katastrálne územie obce Veľké Blahovo
(bližšie k obci Čierna voda alebo Tomášikovo). Drevená chatka je napojená na elektrinu, má vybavenie na prespanie, priestor na prípravu a
uskladnenie jedla (mikrovlná rúra, chladnička), na umývanie riadu a na odkladanie vecí. Na pozemku je suché WC, voda je z narážanej studne, odpad
je riešený septikom, mierne svahovitý terén, OV, vedľa chatky je krytá záhradná terasa v dĺžke chatky. Pozemok je bezprostredne na brehu Malého
Dunaja pod sútokom s Čiernou vodou a môže poskytnúť milovníkom rybárčenia príjemné chvíle na oddych a ostatným členom rodiny priestor na
príjemnú relaxáciu. V prípade záujmu je možnosť na pozemku postaviť aj väčšiu chatu na...
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2967



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

