V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

Na predaj pozemok - stavebný na rodinný dom, 800 m2, Jur nad Hronom, okr.
Levice.
Maklér
Ing. Jozef Grič
0948217755
jozef.gric@realitor.sk

Cena: 21.000,00 €

Druh nehnuteľnosti: Pozemok
Kategória: Stavebný na rodinný dom
Plocha: 800 m 2
Počet častí: 1
Vlastníctvo: Firemné
Rozmery: 16,00 × 50,00 m

Terén: Rovinatý
Elektrická prípojka: Elektrina v blízkosti
pozemku
Vodovodná prípojka: Vodovod v blízkosti
pozemku
Plynová prípojka: Plyn v blízkosti pozemku
Kanal. prípojka: Bez kanalizácie
Telefónna prípojka: Bez telefónu

Pripravenosť výstavby: Schválené v
územnom pláne
Prístupová cesta: Asfaltová
Umietnenie: Intravilán
Energetický certifikát: Nie je
Oplotenie pozemku

Ponúkame na predaj pozemok - stavebný na rodinný dom, 800 m2 v obci 12 km od Levice. Slnečný pozemok je rovinatý s ovocnými stromami. Cesta k
pozemku je asfaltová. Ďalšie výhody pozemku sú: čiastočné oplotenie pozemku. Orientačná šírka je 16,0 m. Približná dĺžka je 50,0 m. Možnosť kúpy aj
ďalšej parcely. Údaje o rozmeroch pozemku treba chápať vo vzťahu k tvaru pozemku. Pre podrobnosti ma kontaktujte na 0948217755. Možná výstavba
na pozemku: schválené v územnom pláne. Umiestnenie pozemku je intravilán. Napojenie na elektrinu: elektrina v blízkosti pozemku. Napojenie na
verejný vodovod: vodovod v blízkosti pozemku. Napojenie na zemný plyn: plyn v blízkosti pozemku. V obci OcÚ, pošta, ZŠ/MŠ, ihrisko, kostol, Jurský
park, potraviny, služby, maklér odporúča obhliadku!
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/3032


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

