MAĎARSKO - JAZERO RAKACA PEKNÁ ZREKONŠTRUOVANÁ CHATA,
GARÁŽ, ALTÁNOK

55 000 €
Kraj:

Borsod-Abaúj-Zemplén

Okres:

Edelényi

Obec:

Szalonna

Ulica:

Hlavná

Druh:

Domy

Typ domu:

Chata

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

60 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Úžitková plocha:

aktívne
osobné
čiastočne prerobený
2
60 m

Plocha pozemku:
Balkón:
Zateplený objekt:
Terasa:

216 m2
nie
nie
nie

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Maďarsko - JAZERO RAKACA pri obci Szalonna iba 45 minút od Košíc. Objavte atraktívnu chatársku
lokalitu v peknom prostredí s upraveným jazerom, dostatkom zelene a priaznivým klimatickým
prostredím. Chata má úžitkovú plochou 60 m2. Nachádza sa na pozemku s rozlohou 216 m2. Chata
pozostáva z 3 izieb, kuchyne, kúpeľne s toaletou a komory. Súčasťou domu je garáž. Strop garáže je
zateplený s 5 cm polystyrénom. Dom je zateplený s 10 cm polystyrénom. IS: elektrina, obecný
vodovod + kanalizácia, plyn, vykurovanie domu plynom - gamatky. Nová plávajúca podlaha, dlažba.
IS: elektrina, obecný vodovod + kanalizácia, vykurovanie domu na plyn - gamatky aj na tuhé palivo,
internet a káblová televízia. Dom postavený z kvádra. Plastové okná s vonkajšou roletou a dvere.
Plachá strecha, strešná krytina plech. Strecha je zateplená s 15 cm sklenenou vatou. Na dvore sa
nachádza altánok cca.12 m2 so šmýkačkou a rybársky čln. V blízkosti kaštieľ v obci Edelényi,
vyhliadková veža v obci Szendrő, lom Rudabánya s jantárovou farbou vody vhodný na kúpanie,
cyklotrasy, turistika, hubárčenie. Energetický certiﬁkát D. Cena 55 000 € je vrátane poplatkov
spojených s prevodom nehnuteľnosti v zahraničí, vystavením a vybavením LAKCIM karty. Kompletný
právny servis a prevod nehnuteľností zabezpečujeme advokátskou kanceláriou. Nehnuteľnosť sa
nachádza v prihraničnej oblasti do 30 km od štátnej hranice, nie je problém s denným dochádzaním

na Slovensko.
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REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

ZOLTÁN
+421 948 948 469
madarsko@reality69.sk

