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Javorová 10
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OBJEKT na podnikanie Závažná Poruba
PRK-100-120416
Základné informácie
Typ nehnuteľnosti:
Typ transakcie:

Komerčné priestory
predaj

Štát
Kraj
Okres
Mesto / Obec

Slovensko
Žilinský (ZA)
Liptovský Mikuláš
Závažná Poruba

Cena v EUR:
Poznámka k cene:

0
DOHODOU

Forma vlastníctva:
Ťarchy:
Obytná plocha:
Zastavaná plocha:
Veľkosť parcely:
Počet poschodí:
Poschodie:
Počet izieb:
Kuchyňa:
Kúpelňa:
WC:
Garáž:
Rok výstavby:
Zdroj tepla:
Krb:
Elektrika:
Plyn:
Voda:
Kanalizácia:

Osobné (výlučné)
žiadne
350 m2
500 m2
2
nie
nie
áno
nie
Ústredné kúrenie
nie
áno
áno
áno

Doplňujúce informácie
Ponúkame Vám na predaj novopostavený nedokončený objekt (pred kolaudáciou) v blízkosti športového areálu
/ futbalové ihrisko, tenisové kurty, detské ihrisko a 1,5 km vzdialené lyžiarske stredisko /. Objekt je
plánovaný ako bar, reštaurácia, pekárenská výroba, penzión alebo vývarovňa. Zastavaná plocha je 350m2,
celková výmera pozemku je 500 m2. Objekt sa nachádza v obci Závažná Poruba ktorá má celkovú občiansku
vybavenosť / škola, škôlka, pošta, matrika /, 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. 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, na 1 NP - 2 veľké miestnosti, 1 technická
miestnosť, 2x WC, 2X sprcha. Na 2 NP 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 je predprípravené 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. 0948-748777,

Fotogaléria

Kastrálne mapy

Stavebné výkresy

