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OBJEKT NA PODNIKANIE VO VYHĽADÁVANEJ LOK

PRK-100-120416

Basic information

Type of realty: Komerčné priestory
Type of transaction: sale

State Slovensko
Country Žilinský (ZA)
District  Liptovský Mikuláš
Town/Village Liptovský Mikuláš

Price in EUR: 179990
Price note:

Property form: private
Restrictions: no-restrictions
Habitable floor area : -
Built up area: 350 m2
Land parcel size: 500 m2
Number of floors: -
Floor: 2
Number of rooms: -
Kitchen: nie
Bathroom: nie
Toilet: áno
Garage: nie
Roof: -
Heating: electricity
Fire-place: nie
Electricity: yes
Gas: -
Water: _FT_V60
Sewerage system: _FT_V55

Adding note

Ponúkame na predaj novopostavený nedokončený objekt v blízkosti športového areálu / futbalové ihrisko,
tenisové kurty, detské ihrisko a 1,5 km vzdialené lyžiarske stredisko /. Objekt bol plánovaný ako bar,
reštaurácia, pekárenská výroba, penzión alebo vývarovňa. Zastavaná plocha je 350m2, celková výmera
pozemku je 500 m2. Objekt sa nachádza v malebnej liptovskej dedine Závažná Poruba, ktorá je obklopená
pohorím Nízkych Tatier. Výborná poloha zaujme návštevníkov v zimnom aj letnom období. V zime návštevníci
využívajú lyžiarske vleky v obci cca 15minút od objektu, top lyžiarske stredisko.  V letnom období turistika,
cykloturistika, v blízkosti športový areál futbal, tenis, kde sa často konajú rôzne športové a firemné akcie. 
Objekt má dva samostatné vstupy, 1 NP 2 veľké miestnosti, 1 technická miestnosť, 2x WC, 2X sprcha. 2NP
vstupná hala, 2x miestnosť s balkónom orientovaným na západ a hlavná miestnosť s veľkým balkónom
orientovaným na východ. 2x samostatné WC. Pred vstupom na 2NP je pripravená terasa. V objekte je na 1 NP
ústredné kúrenie na pevné palivo a predpríprava potiahnuť kúrenie na 2 NP, elektrické vedenie, voda, odpad a
kanalizácia. PODNIKANIE VO VYHĽADÁVANEJ LOKALITE ZA ROZUMNÚ CENU. Bližšie informácie a termíny
obhliadky bytu na t.č. 0908-933243, Janka Očenášová  
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