
           Výstavba bytového domu v našej obci   

  

Ponuka bytov občanom v obci: 

 

Naša obec po dohovore so súkromným investorom má možnosť 

povoliť výstavbu bytového domu /bytových domov/v našej obci. 

Z tohto dôvodu sme spustili prieskumnú kampaň záujmu občanov 

o byty - a bývanie v našej obci. Počet bytov a aj 

výstavba bytových domov bude teda závisieť od záujmu občanov. 

Ponúkame Vám možnosť prejaviť záujem - vybrať a zazmluvniť si 

byt v plánovanom bytovom dome v našej obci.                

 

Podľa predloženého vzorového projektu - na prízemí sú byty pre 

imobilných – jednoizbový byt, dve garsónky, dvojizbový byt a 

technické zázemie, na 1.a 2.poschodí sú dve garsónky a dva 

dvojizbové byty. /podľa potreby a záujmu občanov môžu byť byty 

v prevedení:  garsónky, jednoizbové, dvojizbové a trojizbové/ 

      Dispozičné riešenie stavby je rozdelené okolo jedného 

vstupu do objektu. Navrhované byty sú prístupné zalomeným 

železobetónovým schodiskom. Na prízemí je navrhované zázemie 

bytov a odkladací priestor na bicykle a kočíky. Bytový dom má 

samostatné plynové kotle. 

Byty na druhom a treťom poschodí majú balkóny.  

             Všetky zvislé obvodové konštrukcie nadstavby sú navrhnuté 
z tvárnic YTONG hrúbka 300 mm, a sú po obvode zateplené. Nosné 

prvky skeletu sú železobetónové./alternatíva hrubej stavby 

z YTONGU je systém liaporpanel/ 

Základné ceny bytov tohto bytového domu:                

garsónka        - 27,25m2 a balkón 0,81m2      - 25 000eur                         

dvojizbový byt  - 53,59m2 a balkón 10,19m2     - 45 000eur 

jednoizbový byt - 39m2 a balkón 10,2m2         - 35 000eur 

trojizbový byt  - 63,5m2 a balkón 10,2m2       - 49 000eur 

V cene vybavenia bytov je štandard: – plastové okná, 

elektrina, plyn, voda, kúpeľňa s vaňou, keramickým 

umývadlom, keramickou dlažbou, pákové batérie, toaleta s WC 

kombi a keramickou dlažbou, dvere so zárubňami, príprava na 

kuchyňu, plávajúca podlaha, ústredné kúrenie plynové s 

vlastným kotlom  /ostatné vybavenie podľa dohody/,parkovacie 

miesta podľa počtu bytov a upravené okolie bytového domu.                                             

 

Investor pre záujemcov zabezpečí bankové hypotekárne zdroje. 

Na základe dostatočného záujmu občanov, ktorí zároveň splnia  

potrebné podmienky, investor zabezpečí na vlastné náklady 

projektovú dokumentáciu a po stavebnom povolení spustí 

výstavbu bytového domu.  

 Občania, ktorí majú záujem o byt nahlásia svoj záujem na obecnom úrade do 15.1.2012. 

Na základe  záujmu občanov, obecný úrad zvolá stretnutie záujemcov, kde bude 

prezentovaný projekt bytového domu a celkové podmienky. 

 

                                                                                                       starosta obce 
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