Výrobné priestory na predaj - Bacúch Horehronie

Info v RK
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Brezno

Obec:

Bacúch

Ulica:

Bacúch

Druh:

Objekty

Typ objektu:

Výrobné priestory

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

570 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:

aktívne

El. napätie:

Vlastníctvo:

osobné

Inžinierske siete:

Stav:
Úžitková plocha:
Počet podlaží:
Balkón:
Kúpeľňa:

čiastočne prerobený
570 m2
2
nie

Internet:
Zateplený objekt:
Terasa:
Vykurovanie:

230V
áno
áno - wi-fi
nie
áno
spoločné

sprchovací kút

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
breznoreality.sk - Realitná kancelária Vám ponúka na predaj výrobné priestory v obci Bacúch,
vzdialenej od okresného mesta Brezno len 17 km. Situované sú na okraji obce s asfaltovou
prístupovou cestou. Priestory momentálne slúžia na výrobu palivového dreva, porez guľatiny,
spracovanie reziva na palety a výroba stavebného reziva. Predmetom predaja sú dve stavby, ktoré je
možné odpredať aj samostatne. Pozemok pod stavbami je vo vlastníctve obce a v dlhodobom
prenájme majiteľa. Je tu možný aj prenájom - viac info v RK.
Stavba č. 1 :
- podlahová plocha 300 m2 + podkrovie
- dispozícia: kancelária, jedáleň (kuchynský kút a oddychová miestnosť), šatňa, kúpeľňa (sprchový
kút + oddelené WC), izba (4 lôžka), kotolňa, , sklad, samostatné WC.
V zadnej časti stavby prebieha kompletovanie paliet: paletáreň, sušiareň, príručný sklad, miesto na

expedíciu - rolovateľná brána
- nové rozvody vody
- nové rozvody elektriny
- nové ústredné kúrenie
- plastové okná (v zadnej časti pôvodné drevené)
- strecha (r.2012)
- v podkroví je možnosť dobudovať ďalšie priestory
Stavba č. 2
- podlahová plocha 270 m2
- výroba palivového dreva
- umiestnené stroje - kotúčová píla, pásová píla, automat na výrobu pal. dreva - ceny strojov na
vyžiadanie v RK
Foto z interéru zašleme na vyžiadanie v RK.
Ponúkame kompletný servis spojený s predajom nehnuteľnosti, právny servis, poradenstvo pre
bezpečný prevod nehnuteľnosti, hypotekárne poradenstvo - všetko bez poplatkov a ďalších navýšení.
Staňte sa fanúšikom na našom facebookovom profile BreznoReality - nehnutelnosti Brezno a budete
mať vždy novú, aktuálnu ponuku.
Akúkoľvek časť textu alebo fotografie je možné použiť iba so súhlasom autora. © 2020 Brezno reality
s.r.o.
Autorské dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z.
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