Stavebné pozemky v meste Vrbové na ulici Šípkovec vypredané!

Video

Vrbové, Šípkovec

Cena od 23 690.00 €/m2
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Podrobné informácie

Popis nehnuteľnosti

Typ

predaj

Vlastníctvo

firemné

Status

aktívne

Odvoz odpadu

áno

Projekt pre šikovné rodinné domy dnes skončil predajom
posledného voľného pozemku, čím sa stáva pre nás
ukončený. Prajeme novým majiteľom spokojné bývanie,
radosť a veľa úspechu do nového štartu.

Voda

verejný vodovod

El. napätie

230V

Plyn

áno

Kanalizácia

áno

Internet

telefónna linka

Inžinierske siete

áno

Káblová televízia

áno

Prístupová cesta

asfaltová cesta

AB Contact, s.r.o.
Kukučínova 8
92101 Piešťany
www.abcontact.sk
generované realitným softvérom backOFFICE®

Dátum zahájenia výstavby:

Apríl 2014

Dátum ukončenia výstavby:

August 2016

Aktuálny stav projektu:

VYPREDANÉ

Počet:

28

Výmera:

391 - 740 m²

Novinka:

akcia 55 €/m²

Popis projektu
Šípkovec je novovybudovaná ulica vo Vrbovom, ktorá prináša súčasné mestské bývanie do pokojného a
zeleného prostredia. Vrbové je mestečko so 6 000 obyvateľmi poskytujúce kompletnú občiansku
vybavenosť a infraštruktúru, vzdialené len 10 km západne od svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany.
Šípkovec sa nachádza v pešej vzdialenosti od centra, všetko potrebné budete mať v dosahu aj bez auta.
Slepá ulica zároveň ponúka bezpečie, pokoj a oddych - stromy, otvorené priestranstvo lúky na kopci, a
po pár metroch aj čľapkanie vody v potoku.

Popis lokality
V rámci projektu bolo na ulici Šípkovec vytvorených 28 samostatných stavebných pozemkov pre
rodinné domy, viď priložená mapka ulice. V súčasnosti je lokalita zo strany investora kompletne
dokončená a plne prispôsobená na modernú výstavbu vrátane nasledovných sietí: elektrika, kanalizácia
- dažďová, splašková (delená), plyn, optické káble - internet, TV, telefón, pevná linka, komunikácie - cesta,
chodník, verejné osvetlenie (LED lampy), vodovod.

Štandard
Všetky pozemky sú pripravené k okamžitej výstavbe. Ku každému pozemku sú zo strany geodeta
vypracované nasledovné podklady: digitálne zameraný pozemok, vytýčenie všetkých IS, polohopisné a
výškopisné zameranie vstupu na pozemok (vjazd pre auto), ako aj samotný pozemok. Hranice všetkých
pozemky sú zároveň v teréne vytýčené (kolíkmi).
ÚPI a ďalšie podrobné informácie ohľadom regulácie týkajúcej sa výstavby rodinných domov na
pozemkoch zašleme záujemcom na požiadanie mailom.

Financovanie
Individuálny prístup k financovaniu.
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