Detail reality číslo: AR-0088-000995

*BVT*Na predaj stavebný pozemok v Malinove včetne projektovej
dokumentácie a stavebného povolenia na RD, 578 m2 + BONUS VÍKENDOVÝ POBYT ZDARMA!!!
Druh Pozemok pre rodinné domy / predaj
Obec Malinovo (Okres Senec)
Lokalita Broskyňová
Cena

65 892,00 EUR
1 985 062,39 Sk

Veľkosť 578 m2
Pripravenosť k výstavbe vydané stavebné povolenie
Kanalizačná prípojka na pozemku
Elektrická prípojka na pozemku
Plynová prípojka na pozemku
Vodovodná prípojka na pozemku
Výmera pozemku celkom 578 m2
Príjazd asfaltová cesta
Pozemok prevažne rovinatý
Súhlas s vyňatím z Áno
pôdneho fondu
Vymedzenie v teréne medzníky
Forma vlastníctva firemný

Kontaktné údaje
Ing. Zora Kriváňová
Realitný maklér
Telefón 0948426282
krivanova@bvtreal.sk

BVT Real Estate s.r.o.
Adresa

Suchá nad Parnou 250
91901 TRNAVA
Telefón
0949 300 448
Kontaktná osoba Jana Nováková
E-mail
bvtreal@bvtreal.sk

Popis nehnuteľnosti
Ponúkam na predaj stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu v lukratívnej
časti – iba 6 km od Bratislavy, v obci Malinovo. Výmera pozemku je 578 m2, šírka z
jednej strany je 26 m a postupne sa zužuje. Nachádza sa na Broskyňovej ulici v
Malinove v novej, tichej obytnej zóne Eberhard , kde je už postavených niekoľko
rodinných domov. Vybudovaná je komunikácia, ako aj verejné osvetlenie - oboje sú
skolaudované a odovzdané obci. Inžinierske siete - elektrika, voda, kanalizácia a plyn
sú zrealizované, skolaudované a dotiahnuté priamo až k pozemku.
V zóne je vybudované nové detské ihrisko.
Predmetom predaja je aj právoplatné stavebné povolenie včetne projektovej
dokumentácie.
Stavebné povolenie je vydané pre 4 typy rodinných domov, stačí si len vybrať. To
znamená, že po kúpe pozemku môžete ihneď začať stavať, čím si ušetríte čas , aj
peniaze. V prípade, že žiaden z navrhnutých domov nevyhovuje, je možné
jednoduchým administratívnym krokom požiadať o zmenu a postaviť si dom podľa
vlastných predstáv.
Veľkosť pozemku sa dá taktiež vybrať, od 578 m2 až po 1 187 m2.
Ak chcete bývať na vidieku , pritom mať zabezpečený komfort služieb a iba 6 km od
Bratislavy, neváhajte !
Každý klient, ktorý pri kúpe nehnuteľnosti bude spolupracovať s našou realitnou
agentúrou, dostane od nás okrem štandartných profesionálnych služieb darček v
podobe 2-dňového pobytu zdarma, vyberať si môžete z aktuálnej ponuky pobytov.
Viac info na http://www.byvanievtrnave.sk/docs/bonusove-pobyty~64

SLUŽBY ALL INCLUSIVE U NAŠEJ SPOLOČNOSTI
7 pilierov, na ktorých sa dá stavať..... Ďakujeme Vám za priazeň ktorú nám venujete a
tešíme sa na stretnutie.
1. PREPIS nehnuteľnosti je pre každého klienta ZDARMA. ( Návrh na vklad
vlastníckeho práva na nového majiteľa na katastrálnom úrade – kolok 66 € )
2. V prípade čerpania HÚ Vám nami odporúčaní hypotekárni špecialisti ZDARMA
sprostredkujú požadovaný úver, a to v ktorejkoľvek banke na Slovensku. Samozrejme
s najvýhodnejším úrokom pre Vás.
3. Nikdy nezavádzame. Cena, ktorú uvádzame je vždy KONEČNÁ (žiadne skryté
poplatky), je v nej už zahrnuté vypracovanie všetkých zmlúv (v spolupráci u nášho
externého právnika), všetky poplatky na katastrálnom úrade spojené s prevodom
nehnuteľnosti (výber listu vlastníctva + katastrálnej mapy), overenie podpisov
predávajúcich na kúpnych zmluvách a samozrejme kompletná starostlivosť o klienta
po celý čas obchodu od prvej obhliadky až po vydanie listu vlastníctva novému
majiteľovi.
4. Kupujete alebo predávate nehnuteľnosť ZAŤAŽENÚ hypotékou alebo exekúciou? U
nás žiadny problém, všetky záležitosti ktoré sa týkajú tiarch na nehnuteľnostiach
vybavíme za Vás, samozrejme k Vašej spokojnosti. A hlavne bez rizika pre Vás.
5. Potrebujete rýchlo hotovosť a nemáte čas čakať na prípadného kupujúceho? Naša
spoločnosť ponúka za Váš byt (iba v mestách) HOTOVOSŤ. Rýchlo.

6. Plánujete sa presťahovať za prácou do iného okresu? Naši skúsení realitný makléri,
ktorý pôsobia v regiónoch TRNAVA, PEZINOK, HLOHOVEC, SENEC, Vám vždy
ochotne poradia.
7. Pojmy ako serióznosť, diskrétnosť, čestnosť, ústretovosť nám nie sú cudzie.
PRESVEDČTE SA !!!
Vsaďte na istotu, spoľahnite sa na služby ALL INCLUSIVE od BVT Real Estate s.r.o.
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