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Výhody:

+ Technický stav

+ Celoročné využitie

+ Na chatu alebo bývanie

+ Orientácia

+ Okresné mesta SK a BJ len 15 km

+ Spojenie do miest

Tech. Informácie:

Pozemok: 886 m²

IS: Elektrika, Plyn,

Vodovod,

Žumpa

Kontakt:

Michal Farkaš

0907 32 00 31

farkas@rhc.sk

Centrálna 274, Svidník

www.rhc.sk

Krásny dom vhodný aj na chalupu Cena: 56 000 €

Vyšný Mirošov Cena je konečná vrátane právneho 

servisu a poradenstva.
Túžite bývať, alebo len tak relaxovať v krásnom domčeku a to len 15 min. od miest Svidník a Bardejov? Tak tento sen

Vám môže splniť domček v obci Vyšný Mirošov. Je postavený na pozemku 886 m2.

Pred vstupom do domu si môžete užiť posedenie na slnečnej terase. Je orientovaná na južnú stranu do dvora. Z

dostatočne veľkej chodby je vstup do kúpeľne s WC a kuchyne. V priestrannej kuchyni je dostatok priestoru nie len

na varenie ale aj na stolovanie. Obývačka je presvetlená vďaka dvom oknám s orientáciou východ a juh. Vykurovanie

zabezpečujú plynové gamatky v obytných izbách. V kuchyni Vám teplo domova vytvorí kachľová pec. V spálni je

dostatok priestoru na skriňu aj postele. O teplú vodu sa postará elektrický bojler v kúpeľni. Nachádza sa tu ešte

umývadlo, vaňa aj sprchový kút. Ostáva tu dostatok priestoru aj na práčku. Vykurovanie kúpeľne je taktiež plynovou

gamatkou. Rozloha obytnej časti je 70 m2 no dá sa rozšíriť o momentálne neobývanú povalu.

K domu prislúcha aj garáž, drevárka a pripravovaný prístrešok. Na pozemku je vlastná studňa, žumpa.

Dom je udržiavaný vo veľmi dobrom technickom stavte. Priebežne boli na ňom vykonané nasledovné práce:

• Rok 2000

 o maštaľ prerobená na garáž so šopou

 o nová strecha so strešnou krytinou asfaltových šindľov (čiastočná výmena drevených krokví)

 o nové klampiarske konštrukcie (lemovky strechy, žľaby a zvody)

 o prevedená výstavba verandy – vchod do rodinného domu s prestrešením

 o rekonštrukcia rozvodov vody, vnútornej kanalizácie, rozvodov elektriny

 o na novo vymurovaná 1 stena domu a vyliata podlaha v 1 izbe (zateplený betón)

 o zateplená stena na chodbe

 o zriadená kúpelňa so spotrebičmi – vaňa, sprchovací kút, umývadlo, toaleta

• Rok 2005

 o rekonštrukcia kachľovca

 o plynofikácia rodinného domu (montáž plynových sporákov GAMAT a plynový sporák v kuchyni)

• Rok 2008

 o nové oplotenie celého pozemku vrátane vrát a vrátok

• Rok 2011

 o výmena okien za okná plastové

• Rok 2020

 o výmena kuchynskej linky

Ak Vás táto výnimočná ponuka zaujala, nestrácajte čas a dohodnite si obhliadku. Radi a bezplatne Vám pomôžeme s

vybavením aj hypotekárneho úveru.
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