Prodej chaty, Krásná-Zlatník
, Krásná, Frýdek-Místek

2 090 000 Kč
Je to místo, kde budete mít svůj klid k rekreaci a relaxaci. Je to místo, kam se budete vždy rádi vracet. Je to místo, které si
jednoduše zamilujete. Nabízím Vám ke koupi celodřevěnou chatu o zastavěné ploše 36 m2 a pozemku 334 m2 v nádherném
místě Beskyd (Zlatník) takřka přímo pod Lysou Horou. Tato stavba zde stojí už cca 50 let. V poslední době již nebyla
využívána tak, jak by si zasloužila a proto je nyní k mání. Přízemí chaty nabízí otevřený prostor, kde je kuchyň, otevřený
pokoj, krbová kamna a výstup na terasu. Podkroví chaty je určeno k nocování (až 5 míst ke spaní). K chatě není přivedena
voda, toaleta je vyřešena chemickým WC. Elektřina je samozřejmě do chaty přivedena. Parkovat auto můžete cca 20 metrů
od chaty. Okolí chaty je (jak bych to nejlépe vystihl) asi dokonalé. Pár desítek metrů od nemovitosti je lyžařský vlek,
parkoviště, autobusová zastávka, potok, krásné lesy a celkově je to tady prostě moc pěkné. Veškeré zveřejněné údaje v
tomto inzerátu mají pouze informativní charakter. Prodávající si vyhrazuje právo vybrat zájemce na základě jím zvolených
kritérií. V případě zájmu o tuto nemovitost mě kontaktujte. Josef Šimončík - realitní makléř

CENA
Cena objektu

2 090 000 Kč

Provize

Včetně provize

LOKALITA
Okres

Frýdek-Místek

Obec

Krásná

Ulice

skryto

č. domovní / č. orientační

391

INFORMACE O NABÍDCE
Typ smlouvy

Prodej

Číslo zakázky

0471

Datum aktualizace

22.11.2021

Poloha objektu

Samostatný

Druh objektu

Dřevěná

Josef Šimončík
Tel.: +420 734 436 711
E-mail: simoncik@ostraﬁnreality.cz

Číslo nabídky: 0471
ostraﬁnreality.cz/reality/0471/

Umístění objektu

Okraj obce

Dispozice

2 pokoje

Vybaveno

Částečně
2

Zastavěná plocha m
2

36
40

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

334

Počet podlaží objektu

2

2

Plocha terasy m

7

Počet teras

1

Elektřina

Elektro - 230 V

Stavba

Rekreační chata

POPIS OBJEKTU
Kategorie

Chaty a rekreační objekty

Typ domu

Patrový

Stav objektu

Dobrý

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

264/2020 Sb.
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