PREDANÝ 5 izbový rodinný dom s pozemkom o rozlohe 3410
m2 v Bystričany-Vieska

Aktívne
Kraj:

Trenčiansky kraj

Okres:

Prievidza

Obec:

Bystričany

Ulica:

Krátka

Druh:

Domy

Typ domu:

Rodinný dom

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

140 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Plocha pozemku:

aktívne

Parkovanie:

osobné

Voda:

čiastočne prerobený

Zariadenie:

verejný vodovod
nezariadený

3410 m

2

Garáž:

áno

140 m

2

Inžinierske siete:

áno

3410 m

2

Kanalizácia:

Zastavaná plocha:

160 m2

Podlahová plocha:

2

140 m

Plyn:
Materiál:

Počet podlaží:

2

Pivnica:

Počet izieb:

5

Pivnica plocha:

Kúpeľňa:

áno

žumpa
áno
tehla
áno
20 m2

vaňa

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Butterfly-reality ponúka NA PREDAJ 5 izbový rodinný dom s pozemkom o rozlohe 3410 m2
v Bystričany-Vieska.

Dom je čiastočne rekonštruovaný, nová elektroinštalácia, plastové okná.

Dispozícia domu je: prvé podlažie vstupná chodba, z ktorej sú vstupy do kúpeľne s rohovou vaňou a
WC, izby prepojenej z kuchyne a komorou. Z chodby je schodište do pivnice a na druhé podlažie.
Druhé podlažie pozostáva z chodby s prechodom do 4 samostatných izieb. V jednej izbe je možnosť
prerobiť na kúpeľňu
Dom je čiastočne podpivničený. V pivnici sa nachádza kotolňa, kde je plynový kotol aj kotol na pevné
palivo.
Dom bol postavený v roku 1982 z pálenej tehly a pórobetónových tvárnic, má členitú škridlovú
strechu.
Na pozemku je stavba, v ktorej sa nachádza garáž, žumpa a množstvo ovocných stromov.
Pozemok je rovinatý a dáva novému majiteľovi možnosť rozdeliť ho a postaviť na ňom ďalší dom.
Táto nehnuteľnosť sa nachádza 14 km od Partizánskeho a 17 km od Prievidze.
Cena nehnuteľnosti je 159 500 € (cena je vrátane kompletného realitného servisu).
Dom je možné financovať prostredníctvom HÚ, s ktorým Vám pomôžu naši finančný poradcovia.
Ak Vás táto ponuka zaujala, neváhajte a kontaktujte ma.
Butterfly-reality
Walter Breuer
walter.breuer@butterfly-reality.sk
0907 577 643
www.butterfly-reality.sk
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