DO DOMČEKA, s.r.o.
Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica
Tel. / fax: 0915 870 556
URL: www.dodomceka.sk

Pozemok Tajov okr. Banská Bystrica

Cena - Predaj:
Dohodou
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Tajov

Ulica:

Tajov

Kategória:

Pozemky

Druh:

pre rodinné domy

Plocha
pozemku:

1900 m2

Šírka:

0m

Vlastnosti
Elektrina:

neuvedené

Terén:

nezáleží

Vodovod:

neuvedené

Prístupová cesta:

Kanalizácia:

neuvedené

Žumpa / septik:

nie

Plyn:

neuvedené

Vlastníctvo:

osobné

Popis nehnuteľnosti
Realitná kancelária Do domčeka, s.r.o., Vám ponúka na predaj pekný slnečný pozemok v intraviláne obce Tajov, 7 min.
autom z Banskej Bystrice. Výmera pozemku je 1900 m2 + podiel na prístupovej ceste. Pozemok je rovinatý / menšia
časť je mierne svahovitá /, otočený na južnú stranu a oslnený celý deň. Táto časť intravilánu je v územnom pláne obce
odsúhlasená pre výstavbu rodinných domov. Na priľahlých pozemkoch sú rekreačné objekty a prebieha výstavba
rodinného domu. Na pozemku je drevená šopa na uskladnenie náradia. Na okraji pozemku je prevedený vrt pre
studňu. V dosahu sú všetky inžinierske siete obce. Pozemok je dobre prístupný od hlavnej komunikácie prístupovou
cestou.
Krásne tiché prostredie s pekným výhľadom do okolia, dobrým prístupom a rýchlou dostupnosťou mesta, to sú
beneﬁty pre dobré a pokojné bývanie alebo rekreáciu. Maklér odporúča !
Cena dohodou. V cene je zahrnutý aj spoluvlastnícky podiel na prístupovej ceste.
Vzhľadom na stav súvisiaci s vírusom COVID-19 bude pre ohliadky platiť:
- obhliadky vykonávame s ochrannými pomôckami (rúška, rukavice, dezinfekcia).
BONUS PRE KLIENTOV:
Ponúkame vám konzultáciu s našim ﬁnančným špecialistom, ktorý Vám navrhne najvhodnejší spôsob ﬁnancovania.
Výhody:
1. Vypracovanie ponúk zo všetkých bánk.
2. Navrhnutie najvhodnejšieho spôsobu ﬁnancovania.

3. Kompletné vybavenie ﬁnancovania vo vybranej banke, ktoré zahŕňa administratívu, zabezpečenie podkladov pre
znalca a tiež komunikáciu so znalcom.
4. Po schválení ﬁnancií zabezpečujeme klientom poistenie nehnuteľností (spolupracujeme so všetkými poisťovňami) a
následnú administratívu pre banku.
5. Pre Vás zabezpečujeme zavkladovanie záložných zmlúv na príslušnom katastri.
6. Finančný špecialista sa dlhodobo venuje svojim klientom a v prípade potreby Vám zabezpečí servis.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing.Silvia Rešetárová
Kontakt: +421 915 67 88 69
resetarova.silvia@dodomceka.sk
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Ďalšie fotograﬁe

