V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

PREDAJ, rekreačná chata Ľubietovský Vepor
Maklér
Mgr. Ján Pecník
0918474775
jan.pecnik@realitor.sk

Cena: 450.000,00 €
Druh nehnuteľnosti: Rekreačný objekt
Kategória: Chata
Počet izieb: 14
Obytná plocha: 842 m 2
Plocha pozemku: 2650 m 2
Typ domu: Samostatný
Vek: 34 rokov
Stav: Čiastočná rekonštrukcia
Nadzemných podlaží: 4
Konštrukcia: Zmiešaný materiál

Úhrada hypotékou: Bez možnosti úveru
Počet objektov: 3
Balkóny: 2 (20 m 2)
Loggie: 0
Terasy: 0
Pivnice: 0
Pitná voda: Verejný vodovod
Plyn: Bez plynu
Odpad: Žumpa
Spôsob kúrenia: Ústredné palivové

Príprava teplej vody: Súbežne s kúrením
Prístupová cesta: Spevnená
Počet kúpelní: 4
Počet WC: 4
Typ WC: Splachovacie
Terén: Rovinatý
Umiestnenie objektu: Samota
Zariadenie: Zariadený
Energetický certifikát: Nie je

Ponúkame na predaj rekreačnú chatu na samote v prírode nad obcou Ľubietová pri Banskej Bystrici. Pôvodná stavba je z roku 1947, kompletne
rekonštruovaná v roku 1983. Úžitková plocha chaty je 842 m2, 14 ubytovacích izieb, kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť, miestnosti pre
personál, telocvičňa, sauna, bazén. Objekt má vlastný zdroj vody, elektrika, žumpa. Kúrenie ústredné na pevné palivo alebo elektrické. Pri chate
detský lyžiarsky vlek - 180 m. V okolí Národná prírodná rezervácia Ľubietovsky Vepor, Hrb - geografický stred Slovenska, Osrblie, kúpele Brusno,
Horehronská železnica, Tále a podobne. Chata je aktuálne v prevádzke. Nie je energeticky certifikovaná.
Viac informácií nájdete na http://www.realitor.sk/sk/nehnutelnost/2452



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

