LAGUNA REALITY, s.r.o.
Zimná 59
052 01 Spišská Nová Ves

Číslo ponuky: 8003
Predaj

REZERVOVANÝ Tehlový dom v blízkosti centra Spišská Nová Ves

Konzultant
Ing. Mária Karchňáková
Telefón: 0907 321 311
Mobil: 0907 321 311
E-mail: karchnakova@lagunareality.sk
Cena
240 000 EUR
Dodatok k cene:

Popis
Ponúkame na predaj multifunkčný dvojpodlažný dom so záhradou nachádzajúci sa v blízkosti centra mesta Spišská Nová
Ves. Dom možno využiť na bývanie, na podnikanie (súkromná ambulancia, právne služby), dvojgeneračný dom alebo ako
dve samostatné veľké 2-izbové bytové jednotky (2 izby, kuchyňa, kúpeľňa/WC). Celkový výmera pozemku je takmer 600 m2.
Dom je dvojpodažný so sedlovou strechou, čiastočne podpivničený, zastavaná plocha je 106 m2 (cca 10 m x 9,5 m +
veranda). Dom tehlovej konštrukcie bol postavený v 40.-tych rokoch minulého storočia. Postavený bol pôvodne ako rodinný
dom, neskôr po prístavbe a rekonštrukcii v 70.-tych rokoch bol prispôsobený na administratívne účely. Významná
rekonštrukcia bola realizovaná v ostatných dvoch rokoch (od 2019). Riešené boli nové rozvody kanalizácia, voda (vnútorné,
vnútorné), nová elektroinštalácia (medená) v dome, nový kotol, bojler, nové radiátory. Bola zrealizovaná nové fasáda s
ozdobnými šambránami, nové plastové okná, nová zámková dllažba ku garáži. Vo vnútri boli riešené nové omietky, podlahy,
kúpeľne na oboch podlažiach, rekonštruované interiérové dvere, zavedený kamerový bezpečnostný systém. Dispozične je
dom riešený ako dvojizbové bytové jednotky na dvoch podlažiach, ku ktorým môže byť zriadený samostatný vstup. Na
prízemí sa nachádza zádverie, chodba, kúpelňa s WC, kuchyňa so špajzou a dve obytné izby. Na poschodie vedie schodisko
betónovej konštrukcie, kde sa nachádza chodba, WC, kuchyňa a 2 miestnosti. Dom je možné z tohto dôvodu ľahko riešiť ako
dvojgeneračné bývanie. Dom je napojený na všetky inžinierske siete (plyn, voda, kanál, elektrina). Na pozemku sa nachádza
samostatná garáž, na záhrade sú ovocné stromy. V blízkosti je kompletná občianska vybavenosť, centrum mesta je v
bezprostrednej blízkosti.

Dodatočné informácie

Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Mesto: Spišská Nová Ves
Lokalita: Centrum
Celkova výmera pozemku: 598 m2
Úžitková plocha bytu: 180 m2
Zastavaná plocha: 106 m2
Počet izieb: 6
Orientácia: západ
Štýl (stav): Čiastočná rekonštrukcia
Konštrukcia: Tehla

