Prodej bytu 2+kk, 43 m², Praha
Katovická, 18100, Praha

3 150 000 Kč vč. DPH

Cena:
vč. provize a právních služeb

PENB: C

číslo zakázky:

205-N06122

vlastnictví:

osobní

druh objektu:

panelová

stav objektu:

před rekonstrukcí

celková podlahová plocha:

43 m2

číslo podlaží v domě:

1

počet podlaží objektu:

11

elektřina:

230 V

odpad:

kanalizace

Prodej bytu 2kk, 43,8 m², ul. Katovická, Praha 8 - Bohnice
Dovoluji si Vám nabídnout prodej bytu 2kk, 43,8 m2, na adrese Katovická 412/2, Praha 8 - Bohnice. Byt se
nachází v 2.NP panelového domu s výtahem a je určený k rekonstrukci. Byt je v družstevním vlastnictví se
zbývající anuitou cca 280.000,- Kč. Po zaplacení anuity je možno převést do osobního vlastnictví.
Financování je možné i hypotéčním úvěrem. Dispozice bytu: z předsíně 6 m2 je vstup do koupelny 2,5 m2,
na toaletu 1,1 m2, do ložnice 10,7 m2 a obytného prostoru 18,5 m2. Na obytný prostor navazuje kuchyně
5 m2. K bytu náleží sklepní kóje. Rekonstrukce domu: zateplení fasády (2002), 2011 - výměna vstupních
dveří, vyvložkování dešťových svodů, 2012 - kompletní rekonstrukce střešního pláště, nové hromosvody,
2013 - výměna oken ve společných prostorech, 2014 - páteřní elektro rozvody, včetně hl.jističů, poštovní
schránky, dlažby ve vstupech vně i uvnitř, 2015 - izolace pochozí střechy nad nebyty/terasa, izolace ochozu
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na severní straně domu, 2016 - malování společných prostor a výměna PVC ve společných prostorách
(chodby, schodiště), 2017 - světla ve společných prostorách na čidlo, výměna kompenzátorů RT, 2018 chemické čištění otopného systému, 2019 - oprava jižní fasády domu, opravy dlažeb a izolací lodžií, 2020 montáž kamerového systému ve spol.prostorech. Plánované opravy: stoupací potrubí TUV a SV.
Hospodaření družstva je v zisku (pronájem nebytových prostor). V místě je veškerá občanská vybavenost a
kompletní síť obchodů. Dobrá dopravní dostupnost - u domu BUS 177, 200, 202 - 7 min. "M" Kobylisy.
Nespornou výhodou je dostatečná zeleň v dochozí vzdálenosti (Čimický háj, Ďáblický háj, Drahaňské údolí,
ZOO Troja), která nabízí nespočet sportovních či relaxačních aktivit.
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